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Drive-in ARM
The system is particularly suitable to build 
drive in installations. With upright widths of 
up to 140mm is able to build very high
installations. The height partitioning of each 
lane can be set individually.  
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Drive-through system, with 
access to the load from both 
sides of the rack.
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LIVE STORAGE

Cantil sigma system is specifically designed to store long loads such as beams, profiles, pipes and timber. 
This rack enables loads to be handled by using lifting systems such as lift trucks, mobile cranes, stacker cranes, etc. 
The system consists of columns with a vertical beam and one or two horizontal beams at the base to provide stability. A 
series of arms are attached on which the load is placed. These columns are made of hot-rolled metal beams at variable 
heights enabling to be fitted. Moreover, its design allows the loads to be fitted on one side of the structure only, or on both 
sides.

New compact and attractive design.
Extremely easy to assemble - no need for nuts and bolts.
A modular system that allows for multiple combinations.

These lockers embrace a new concept in compact, aesthetic design that can suit any type of environment: dressing 
rooms, offices, schools, etc.

Frames integrated into the 
side panels, exclusive 
connection systems, two 
options (with or without 
feet)... each of these 
e l e m e n t s  h a s  b e e n 
careful ly designed to 
provide h igh r ig id i ty, 
moreover, the lockers are 
built using high-quality 
cold-rolled steel, specially 
t r e a t e d  t o  e n s u r e 
durability and resistance.
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Една успешна история за 
сътрудничество между науката и 
бизнеса за приложение на иновативните 
технологии в екстремна обстановка
 Интервю с проф. дн инж. Георги Тодоров ръководителна на Лаборатория "CAD/CAM/
CAE в индустрията" (3CLab), МТФ, Технически университет – София

- Проф. Тодоров, разкажете ни историята 
за рекордната и иновативна разработка за 
производството на предпазните очила.
Министърът на икономиката Емил Караниколов 
събра представители на научните среди и фирми от 
индустрията на 19.03.2020г.  Информира ни, че България 
няма възможност да  доставя предпазни средства от 
други държави и трябва да се направи всичко възможно 
за производството им у нас, като държавата ще закупи 
определени количества от бъдеща произведена 
продукция. Поканиха ме,  като представител на София 
Тех Парк и министърът постави въпроса с какво може 
науката да помогне. Като се изключат текстилните 
облекла, другите защитни средства са очила и шлемове. 
Обещах да разработим първо очила и в последствие 
шлемове, като първо  проектираме и изработим 
инструмент, след което да се внедрят  в производство. 
За изработката на инструментална екипировка, най-
оптимистичният срок е 45 дни, при готов дизайн.  
Дизайнът  обаче, не беше ясно колко време ще отнеме. 
В тази обстановка преценихме, че може да впрегнем 
технологиите, с които разполагаме, за бързо физическо 
изграждане на инструменти. Нашата лаборатория е 
доста напреднала в областта на бързо създаване на 
нови продукти, което всъщност е нашата специалност. 
Решението беше малко смело. Ангажирахме се със срок 
от две седмици - след две седмици да има серийно 
производство. На срещата имаше представители на  
много фирми, които застъпиха  позицията, че не е 
възможно подобно нещо.  
Резултатът: на 14-тия ден започнахме серийно 
производство. 

- Проф. Тодоров, как стартира производството?
Решението за стартиране на поставената задача, бе взето 
незабавно, и от следващият ден, след срещата, започнаха  
дейностите по дизайна в Лаборатория "CAD/CAM/CAE 
в индустрията" (3CLab) на Техническия университет 
– София, както и  разработването на матриците в 
Лаборатория "3D Creative Lab" на Сдружението за 
научноизследователска и развойна дейност (СНИРД) в 
София Тех Парк.
Серийното производство  започна в Арексим инженеринг 
ЕАД в гр. Смолян на две машини. На едната се шприцва 

стъклото, робот го взема и го залага във втора шприц 
-  форма на втора машина, където се дошприцва тялото. 
Очилата, които се предлагат до сега на пазара, всички, 
без изключение са сглобяеми, т.е. стъклото и тялото се 
изработват отделно, а след това ръчно се сглобяват. Ние 
спестихме операцията сглобяване. Имаше голям риск 
да започне да се пука стъклото, защото шприцването 
се извършва при налягане от 920 атмосфери и при 
температура от около  180-200 °C. Оборудването на 
фирма Арексим е много модерно, и за това можахме 
да си го позволим. Нашите хардуер и софтуер, както и 
машината, на която изработихме матрицата, са последно 
поколение. Няма такава на Балканите. Тя се намира в 
София Тех Парк, където имаме цяла лаборатория за 
бързо прототипиране. Тази съвременна лаборатория 
фактически  е разширение на нашата лаборатория, 
която участва в консорциума от страна на ТУ - София. 
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Финансирана е по европрограми. Там работят  11 
лаборатории, една от които е Лабораторията "3D 
Creative Lab".
На 14-ия ден в завода на Арексим пристигнаха премиера 
Бойко Борисов, вицепремиера Томислав Дончев и 
ген. Мутафчийски, които искаха да видят  на живо 
реализацията на проекта, във възможностите на който 
малко хора вярваха. Мисля, че много малко компании 
в света могат за такова време да направият подобна 
цялостна разработка. Два дни ни отне проектирането 
на очилата. За да паснат добре се изисква сериозна 
работа. Дизайнът е авторски. В разработката участваха 
още гл. ас. д-р инж. Явор Софронов, гл. ас. д-р инж. 
Борислав Романов, както и докторантите маг. инж. 
Тодор Гаврилов и маг. инж. Благовест Златев. Етапите 
на проекта се движеха паралелно. Докато правехме 
дизайна, ние проучвахме нормативната база, много 
беше важно тя да бъде спазвана стриктно. След това, 
изделието трябваше да бъде сертифицирано. На 
третия ден започна изработването на заготовките за 
инструмента, който се състои от над 50 части. Работехме 

паралелно със специалистите от Арексим инженеринг - 
ние изработихме матриците, а в Арексим се изработваха 
поасоните и цялото обкръжение. На 11-тият ден 
сглобихме инструментите, с малко напасване, на 13 - 
тият ден пуснахме пробната серия, на 14 –тият дойде 
премиера да инспектира производството. В момента 
няма мащабен производител на предпазни очила в 
Европа. 

- Какви са иновациите в проекта?
Целият поизводствен цикъл е иновативен, тъй като 
инструментите бяха направени по нетрадиционен 
начин. Самите шприцформи бяха изработени с обратен 
процес. Обикновено се прави груба обработка, полу- 
чиста обработка, закаляване, и накрая ерозийни 
операции. Целият този процес трае около 45 дни, 
т.е. бавно сложно и скъпо. Ние реализирахме тези 
процеси за кратко време, едновременно, върху детайл – 
предварително термообработен, но с по-ниска твърдост. 
Без никакви допълнителни операции, освен полиране. 
Иновативен е целият цикъл, който е обърнат - първо 
термообработка, след това обработка. Това стана на 
уникална хибридна машина за бързо прототипиране 
в София Тех Парк. Тази идея я обмисляхме от 
няколко години, и в тази екстремна ситуация я 
реализирахме, и тя сработи. В голямата ми докторска 
дисертация, тази технология е описана. Обикновено 
се разработва нова технология, тества се  и после 
тя се описва, сега стана обратното по дисертацията 
ми създадохме технологията. В това отношение, в ТУ 
София се наблюдава бавна, но положителна промяна, 
благодарение на младото поколение. Много млади 
хора започнаха да защитават научни дисертации в 
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практически сфери. 
В очилата има няколко иновации. На първо място е 
дизайнът. Сега сме подали документи за патент. Ръбът 
около носа на всички очила на пазара е обърнат 
навътре, което след известно време води до нараняване 
на потребителя, а при нас не е така. Това стана 
благодарение на министър Караниколов, който изпрати 
доктори от практиката и от Щаба. В петък беше срещата 
при него, а в събота дойдоха двама лекари, които  ни 
предоставиха всички видове очила, които се ползват 
до момента от нашите медици и ни описаха подробно 
всички техни недостатъци. Благодарение на тях, имахме 
летящ старт - с помощта на хората, които ги ползват, 
както и на техните забележки. При нашият модел ръбът 
при носа е обърнат навън и има допълнителна защита 
отстрани. Ластикът за закрепване на нашият модел 
може да се дезинфекцира, докато при другите не може, 
това беше една от забележките, които отстранихме. 
Направили сме няколко иновации: както споменах, 
целият цикъл е иновативен, дизайнът е иновативен и 
самото производство е иновативно. При конкурентните 
изделия стъклото е монтирано допълнително. Освен 

това не е херметична връзката между стъклото и 
корпуса.  На пазара има 4-5 вида такива очила и всички 
се произвеждат в Китай. Само от един модел – най-
популярният от китайските очила са произведени 
около 40 млн. бройки. Нашето стъкло е по-добро от 
китайското. Сертифицирахме изделието от първият  
път в ТЮФ Рейнланд, а знаем, че само 20-25% от 
попадналите при тях изделия се сертифицират от първи 
път без съществени забележки. Минималният срок 
за експресна поръчка е един месец, те го направиха 
за седем дена, На служителите на ТЮФ Рейнланд е 
било разяснено, че това е важно освен за България, 
така и за цяла Европа, и трябва да се направи веднага, 
но без да се правят компромиси. Те го направиха 
веднага. В момента се правят стандартни инструменти, 
защото тези които направихме може да издържат 
производството на 100 000 изделия. В началото  беше 
много важно бързо да се реагира, а  докато върви 
производството, при по-големи потребности се 

подготвят още  нови инструменти по стандартният 
метод и до края на месец май те бяха готови. Това ще 
позволи производството на милиони бройки. Важно 
също така беше, да се направи тест на пазара, дали 
ще може да се сертифицират. Стратегията ни беше 
правилна. През това време, направихме и шлем, чието 
производство също  започна в серийно производство. 
И също е успешно  сертифициран в ТЮФ Рейнланд. 
Той е изработен по същата схема като очилата и в него 
също има иновации. Иновацията е в закопчаването на 
стъклото, което може да бъде сменяно много бързо 
от самия потребител. Ключалката е наша разработка и 
позволява бързо и лесно закопчаване. Искаме нашите 
изделия да са сертифицирани, защото фирма Арексим 
се стреми да стане официалин доставчик на държавно 
ниво, а не само участник на общия пазар. Те имат и 
капацитет да поемат новото производство и основаха 
производствена дивизия предпазни средства.

- Има ли някаква специфика в материала, от които са 
изработени предпазните срадства?
Има. Стъклото е от висококачествен поликарбонат. От 
този материал се правят фаровете на автомобилите 
Фолксваген. Като на война – от фаровете ние правихме 
очила. 

- Разкажете ни малко по-подробно за Лабораторията 
"3D Creative Lab" в София Тех Парк?
Тя вече навлиза в четвъртата си година и е част от 
няколко добре екипирани лаборатории, с много 
модерно оборудване. Нашата лоборатория се фокусира 
върху физическо прототипиране. Разполагаме с 
уникална машина, която може да добавя материал, а 
също и да отнема, т.е. 5-осна фреза плюс 3D принтер 
в едно. Машината е Германска, изработена е от 
фирма DMG MORI, която в момента е най-големият 
производител в света. Машината тежи 16 тона и струва 
1,8 млн. евро. Само още един уневерситет в Европа има 
подобна, и тя е в университета в гр. Щутгарт. 

- Кои са по интересните проекти върху които 
работите или сте работили напоследък?
Този, за който разказах е най-интересният. Основно 
правим вложки за инструменти. Това са по-скоро 
проекти, които са важни за бизнеса. Правим така 
нареченият RAPID TOOLING, бързо изработени 
инструменти за малки серии. За сега работим основно с 
български фирми, защото програмата е такава. Работим 
върху много други интересни проекти, повечето са 
насочени извън България. 
Интересен пример в Технически университет София, 
от където е голяма част от екипа, е, че повече от една 
година работим върху проект за водна електроцентрала, 
възложител е фирма от Хонконг. Тя е предназначена за 
големи реки, които текат с ниска скорост и ще се добива 
енергия за Югоизточна Азия. Една австралийска фирма 
е разработила подобна централа, а нашата задача е да 
направим виртуален прототип и да направим проверка 
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дали всичко е правилно проектирано във виртуална 
симулация. Впоследствие нашият модел може да бъде 
виртуален близнак на реалната централа. Моделираме 
турбините, моделираме редуктурите, моделираме голям 
генератор 5 MW. Най-интересното е, че те ни намериха 
чрез Франция. 

- От няколко години разработвате серия кари за 
фирма NEXEN FORKLIFT, как се развива този проект?
Проектът  в момента е спрян заради COVID-19. Преди 
това успяхме да подготвим още една генерация кари. 
Проектирахме четири фамилии от машини с различен 
тонаж. Основната фамилия, задвижвана с дизелови и 
газови двигатели, се състои от шест големини - от 1.6 до 
5 тона. След нея създадохме и серия от електрически 
машини. След нея серия артикулиращи машини ( чупещи 
се в средата ). Последно конструирахме и телелифт 
машини. 
Разкажете ни за Центъра за върхови постижения  по 
„Мехатроника и чисти технологии“  в частта му за  ТУ 
София.
В момента изграждаме модернизирана сграда - Става 
въпрос за осми блок, това беше експериментален 
завод за учебна практика на студентите. В момента 
е изтърбушен до рамката и тече реконструкция. 
Вътре ще се изгражда лабораторен комплекс от 
центръра за върхови постижения, където участват 
нашият университет, БАН и Софииският университет. 
Предвидени са за изследователска работа. Изграждаме 
16 напълно нови изследователски лаборатории и 
в момента текат мащабни строителни дейности. 
Финансирането е по европрограма 80% е от еврофонд 
и 20% от България. Делът на ТУ София и партньрските 
университети е 34 млн. лева, общата стойност е 79 
млн. лева. Имаме много трудности със строителството. 
Проектът стартира преди две години. Сформирахме 
екип, назначен беше и строителен инженер, сега  
процесът потръгна добре и се надяваме до края на 
годината да имаме обновената инфраструктура. 

- Подобри ли се качеството на нашия студент?
Количеството намаля и качеството бавно се подобрява. 
Има студенти, които са с не много добра подготовка, 
но има 15-20% от тях които са с отлична  подготовка. 
Преди бяха по-еднакви, а сега са много различни. Добре 
подготвените са и много търсени, получават добри 
предложения, добри заплати. Добрите инженери в 
България вече са много добре платени - съотносимо към 
европейското заплащане. 

- Вашата прогноза за развитието на индустрията 
след кризата?
Не мога да прогнозирам нищо, защото не знаем кога ще 
приключи пандемията и как ще реагират правителствата 
на отделните държави. Като при всяка криза, се 
появяват и нови възможности. Арексим, например, 
направиха истинска експанзия. Това е нова възможност. 
Арексим реагират на тази възможност напълно 

адекватно и иновативно. Според мен, случващото се в 
момента с пандемията, ще доведе до много промени. 
Много фирми ще осъзнаят, че нямат нужда от големи 
офиси, не и в мащаба, който използват в момента. Мога 
да дам пример с наш френски партньор, с който отдавна 
работим, който в престижна сграда в гр. Лион е наел 
една стая за офис, където държат една секретарка, а 
фирмата се състои от 36 човека и всеки си работи от 
вкъщи. При необходимост наемат зали, в сградата има 
разнообразие от такива, които могат да се рентват 
почасово, като предварително се прави график. 
Вместо да плаща наем за голям офис, нашият партньор 
предпочита да плаща по-голямо възнаграждение на 
сътрудниците си. Според мен, тази промяна е неизбежна 
за редица бизнеси - не за всички разбира се, защото 
всички тези офиси, които се изградиха и грандиозните 
задръствания, през които трябва да се премине за 
да се стигне от къщи до работа и обратно, могат да 
се избегнат. Възможността да си на живо, някъде е 
незаменима. Аз не съм привърженик на този начин на 

работа от къщи. Аз не съм спирал да ходя на работа, 
когато работиш в екип, на живо, е различно, но фирмите 
няма да са готови да плащат за тази екстра. 

- Какво бихте казали в заключение на нашия 
разговор?
Проектът, който реализирахме е една успешна 
история за сътрудничество между науката и бизнеса. 
Индустрията беше учудена от възможностите на 
нашата наука, от това което направихме. Един много 
ярък пример за сътрудничеството между науката, 
технологиите и технологичният трансфер. В София 
Тех Парк има бизнес. Непрекъснато се говори, че 
университетите не помагат, не могат, не знаят. В нашият 
случай стана точно обратното. Ние дадохме възможност 
на бизнеса да се включи в сложен проект и той се 
включи изключително адекватно. С фирма Арексим 
е истинско удоволствие да се работи. Персонала е 
грамотен и компетентен и нямат колебание. Компанията 
има капацитет, има средства. Собственикът Кирил 
Асенов и изпълнителният директор Красимир Трифонов 
са много динамични хора. Много добре се работи с тях. 
Непрекъснато се стремим да реализираме все нови и 
нови проекти. 
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Чакат ни още много нови 
предизвикателства

Как се развиваше АРЕКСИМ през последните 
години, преди пандемията? Какви нови технологии 
усвоихте и какви нови машини закупихте? С какво се 
характеризираше европейската индустрия и бизнес 
среда през това време?
За първите 20 години от новия век световната икономика 
претърпя  две съществени кризи, първата преди десетина 
години, а във втората се намираме в момента, така че 
само с една фраза казано „от криза в криза“ можем да 
характеризираме развитието на световната икиномика и в 
частност европейската индустрия през последните години. 
Нормалният за миналия век 40-50 годишен кризисен цикъл 
се превърна в 10 годишен такъв в началото на 21 век, което 
никой не очакваше, не можеше да предвиди и съответно да 
се подготви предварително.
В тази изключително турболентна бизнес среда, нашата 
компания АРЕКСИМ Инженеринг се справяше и продължава 
да се справя много добре, като през това време успяхме 
да реализираме редица нови проекти и да усвоим нови 
продукти на нашите основни клиенти SCHNEIDER, BOSCH, 
LIEBHERR, KOSTAL, GRAMMER и WITTE, както и да привлечем 
три големи компании от автомобилния бизнес CASCO 
Automotive, KAYSER Automotive и SENSATA Technologies.
И цифрите го потвърждават - 2019 в сравнение с 2009 
(умишлено изключвам 2020) изглежда така: 120 служители, 
20 шприцмашини и 10 милиона лева продажби за 2009 
срещу 550 служители, 100 шприцмашини и 52 милиона лева 
продажби през 2019. 

Разговор с инж. Красимир Трифонов - изпълнителен директор и директор бизнес 
развитие на компанията АРЕКСИМ Инженеринг ЕАД

Красимир Трифонов е завършил Технически Университет – София, специ-
алност “Технология на машиностроенето и металорежещи машини”. 
Специализирал е “Проектиране и производство на инструментална еки-
пировка с допълнителни специализации по индустриален мениджмънт и 
маркетинг. Има завършена магистърска степен по бизнес администрация 
в CITY University Seattle, Washington и над 30 г. опит в бизнеса с инструмен-
тална екипировка и техничски пластмаси. В началото започва като ин-
женер по автоматизация и проектиране на инструментална екипировка, 
след което последователно заема позициите мениджър автоматизация, 
мениджър инструментално производство, мениджър производство 
пластмасови технически изделия и изпълнителен директор.
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Мултикомпонентна машина ENGEL

От гледна точка на технологиите продължихме да 
развиваме успешно мултикомпонентното шприцване, 
което преди няколко години внедрихме за корпусите на 
ръчните инструменти на BOSCH и сега, когато усвоихме 
добре технологията, другия голям производител на ръчни 
инструменти MAKITA прояви интерес и стартирахме няколко 
нови проекта за тях с тази технология.
Наблягаме сериозно на автоматизацията на шприцовото 
производство, защото смятаме, че това е бъдещето за 
всяко едно индустриално производство, което иска да 
осигурява повтаряемо качество, гарантирано количество 
и относителна независимост от нискоквалифицираната 
работна ръка.

През последните години закупихме и няколко нови машини 
за инструменталният ни цех - за високоскоростно фрезоване 
на графит ROEDERS, за висоскоростно фрезоване на 
стомана HERMLE, както и две ерозийни машини - нишкова 
FANUC и обемна Zimmer&Krеim. С това оборудване, освен 
че повишихме капацитета на цеха за изработване на 
инструменти, внедрихме и последните най-модерни и 
нови технологии в областта на фрезоването и ерозийната 
обработка.

Кои са вашите клиенти и какви нови клиенти 
привлякохте? Каква е тайната на успеха?
АРЕКСИМ Инженеринг работи в един специфичен 
технологичен сектор, а именно шприцване на високо 
прецизни пластмасови детайли от инженерни пластмаси 
за електротехническата и автомобилна индустрии. Нашият 
основен бизнес към настоящия момент е изработване 
и доставка на пластмасови детайли по спесификация на 
клиента.
За да е успешна една призводствена компания в такъв 
сектор, тя трябва да притежава най-добрите съвременни 
технологии и машини за производство в тази област и да има 
компетентен екип от служители, които умело и ефективно 
да прилагат тези технологии. Като резултат се получава  в 
крайна сметка качеството и количеството, което клиента 
очаква на конкурентна пазарна цена. Това е формулата 
на успеха, която ние прилагаме и тя ни дава много добри 
резултати. Важна роля също играе и фактът, че мениджмънта 

Автоматизацията на печата на фирма KOSTAL

Мултикомпонентна машина ENGEL
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и изпълнителския екип реагират на постоянните 
предизвикателства от клиентите с решения, които за 
повечето фирми са много рискови. Това взаимодействие в 
годините е градило начин на поведение и резултати, които 
са повод за надграждане, опит, доверие и самочувствие в 
нас и в клиентите ни.  
Пример за това са нашите клиенти, които са световни лидери 
в техните области: SCHNEIDER и ABB в електромеханичните 
изделия; BOSCH и MAKITA в ръчните инструменти; LIEBHERR 
в бялата техника; KOSTAL, GRAMMER, WITTE, CASCO и 
SENSATA в автомобилния бизнес. Такива клиенти, не само 
че не търпят никакви компромиси с качество и срокове на 
доставка, но и възпитават доставчиците си в дисциплина и 
отговорност, като същевременно ги развиват технологично 
и организационно.
Мога да кажа, че имаме едно добре балансирано 
портфолио от клиенти в 4 различни индустриални 
сфери: електромеханични детайли, които имат много 
широко приложение; индустрията за производство на 
ръчни инструменти; производството на бяла техника и 
автомобилната индустрия. Този добър баланс ни позволява 
да оцеляваме по време на криза, разбира се с много усилия 
и лишения.
Поддържането на такъв баланс също не е лесна работа. 
Изисква се опит, внимание и реална оценка на потенциала 
на всяко ново запитване за оферта и нов клиент. 
В този ред на мисли, много внимателно работим с новите 
проекти на текущите клиенти и още по-внимателно 
анализираме потенциалните нови клиенти в различните 
индустрии, като полагаме фокусирани усилия да спечелим 
определени от тях.
Като пример в тази посока, мога да посоча успешното 
привличане през изминалата година на втория от двамата 
лидери в електротехническата индустрия ABB. С другия 
лидер SCHNEIDER ELECTRIC работим от 25 години. 
С двата лидерa в производството и продажбите на ръчни 
инструменти BOSCH и MAKITA, работим също от 25 години, 
като дела на BOSCH в нашето производство беше 2 пъти 
по-голям, от този на MAKITA, но през последните 2 години 
успяхме да ги изравним, без да загубим поръчки от BOSCH, 
което означава, че удвоихме оборотите с MAKITA.
С компаниите от атомобилния бизнес KOSTAL, GRAMMER и 

WITTE работихме така, че от около 2 милиона лева годишен 
оборот през 2011 година, успяхме да достигнем повече 
от 17 милиона през 2019 година, т.е. повече от осем пъти 
увеличение за седем години. През 2019 започнахме работа 
и с нови три големи автомобилни фирми CASCO Automotive, 
KAYSER Automotive и SENSATA Technologies. В процес на 
преговори сме с BHTC и още няколко автомобилни фирми, 
преговорите с които обаче забавиха малко темпото заради 
усложнената ситуация през последните месеци.

Разкажете ни за по-интересните проекти, които сте 
реализирали, и по които работихте преди пандемията?
Трудно ми е да реша кои са по-интересните проекти, за 
които да разкажа, защото ние работим в реално време и 
паралелно между 10 и 20 проекта и всички те са интересни.
 Все пак искам да отбележа проекта на BOSCH за нов дизайн 
на ръкохватка за техните нови модели ръчни инструменти. 
Новият дизайн, освен с визията си, е атрактивен и с това, че 
ще се произвежда от три различни материала със специален 
многогнездов мултикомпонентен инструмент, на специална 

Универсален високо производителен обработващ център Hermle C 40 U 
dynamic.

röders ESPRIT RXP 500 DS  – 3-осен HSC фрезови център
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мултикомпонентна машина за шприцване. Процесът е 
напълно автоматизиран и интегриран с автоматична 
станция за сглобяване на няколко допълнителни 
метални компонента. Така, изходът на този инегриран 
и автоматизиран процес на шприцване и сглобяване, 
състоящ се от една шприцмашина с един инструмент и една 
автоматизарана станция за сголбяване е напълно готова 
ръкохватка, която един оператор проверява и опакова 
в кашон за експедиция. Ако бихме я произвеждали по 
стандартния начин, щяхме да използваме 3 шприцмашини 
и още толкова инструменти и оператори за 3 пъти повече 
време. 
Икономическата полза на нашият нестандартен подход 
е очевидна и тя е резултат от натрупаните през годините 
знания и умения на нашите специалисти. Това е и нашето 
предимство, с което задържаме и развиваме текущите си 
клиенти и привличаме нови такива. 
Тук не мога да не спомена и текущия проект, който 
разработваме за един от последните ни нови автомобилни 
клиенти SENSATA Technologies. Това е един Джойстик 
за тежка земекопна машина – двукомпонентен детайл 
с изключително сложни пространствени форми, които 
копират вътрешната част на захвата на човешка ръка. 
Към този компонент са поставени наистина „нечовешки“ 
изисквания за ергономия, геометрия и качество, които 
малко фирми в Европа, занимаващи се с производство на 
инструменти и детайли от инженерни пластмаси могат да 
постигнат, но това е предизвикателство за нас и аз съм 
сигурен, че ние ще го направим.

С настъпването на пандемията реализирахте съвместно 
с ТУ София уникален проект, разкажете ни по-подробно 
за него, има ли иноваци и какви? 
Това е един много интересен проект, в който ние влязохме 
без да сме го планирали предварително и постигнахме 
много добър резултат за „невъзможно“ кратко време 
благодарение на нашето дългогодишно сътрудничество с 
Лаборатория "CAD/CAM/CAE в индустрията" на Техническия 
университет – София и по специално с проф. Георги Тодоров, 
ръководителят на тази лаборатория.
За нас всичко започна с едно телефонно обаждане на 
проф. Тодоров, който ни разказа, че имал поставена 
задача от Министерството на икономиката да разработи и 
произведе предпазни очила за нуждите на нашите медици, 
а в последствие и предпазен шлем. Проблемът в случая 
бил времето, защото серийното проиводство трябвало да 
започне след 2 седмици включително дизайна на изделието! 
Знаейки, че такъв процес нормално изисква 6 месеца, той 
ни попита директно: -Ако Лабораторията в Университета се 
справи с дизайна за няколко дни, то АРЕКСИМ Инженеринг 
ще може ли, за оставащото време до края на втората 
седмица, да се конструира и изработи реален инструмент, и 
да стартира серийното производство? 
При нормална обстановка, отговорът от наша страна 
щеше да бъде категоричен и отрицателен. Отчитайки 
обаче ситуацията с COVID пандемията, нуждата от тези 

продукти точно тук и точно сега, след кратко обсъждане 
с ключовите ни технически експерти и собственика на 
компанията г-н Кирил Асенов, ние решихме да приемем това 
предизвикателство и наистина успяхме в края на втората 
седмица да пуснем първото серийно производство.

Как се справихте с логистиката на целия този процес?
За да излезе един продукт на пазара, обикновенно са 
нужни минимум 6 месеца и то за сравнително прости по 
конструкция и функция продукти. Процесът обикновенно 
преминава през няколко фази: прочуване на пазара, 
дефиниране на продукта, разработване на продукта, 
конструиране и изработване на инструменталната 
екипировка за неговото производство, пускането му в 
серийно производство и последната излизането му и 
налагането му на пазара. Всяка една от тези фази отнема 
обикновенно по няколко месеца. 
Не случайно, когато се е обсъждала тази задача в 
Министерството на икономиката от най-добрите експерти 
и индустриалци, никой от присъстващите не е вярвал, 
че срокът от две седмици е изпълним и никой не е имал 
смелостта да се заеме с нея.
С изключение на проф. Тодоров, разбира се, който е 
човек знаещ и предприемчив, с интерес към новите и 

Ерозиина машина ZK-genius 700
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предизвикателни неща, и най-важното човек, който не се 
страхува да търси границите на възможностите си, своите и 
на екипите, които ръководи. 
В АРЕКСИМ Инженеринг сме същите, така че това е 
първопричината ние да се захванем заедно и да успеем 
да постигнем резултат в нещо, с което другите не биха се 
захванали.
Логистиката не беше лесна, защото бяхме в период на 
карантина и не можеше да се придвижваме и срещаме 
физически, но благодарение на съвременните средства за 
комуникация, персоналният опит на членовете на нашите 
екипи и опита в съвместната ни работа получен през 
изминалите години, ние успяхме да работим паралелно и 
многозадачно, което съкрати сроковете за инженерната 
работа многократно. 
Искам специално да подчертая приноса на инж. Борислав 
Романов, инж. Явор Софронов и инж. Тодор Гаврилов 
от екипа на проф. Тодоров, които заедно с инж. Анастас 
Кирянов, инж. Петър Габровски и инж. Димитър Даракчиев 
от екипа на АРЕКСИМ Инженеринг съумяха, използвайки 
максимално ефективно възможностите на CAD/CAM/CAE 
средставата за проектиране, да изпълнят инженерната 
работа по подготовката за производство за няколко 
дни. Няма да скрия, че използваха и част от нощите за 
тази работа. Паралелно на тяхната работа, работеха и 
инженерите в двете производствени структури на Арексим 
Инженеринг. Използваха се абсолютно всички средства 
за осигуряване на непрекъсната работа по отделните 
компоненти. В инструменталния цех се фрезоваха детайли 
от конструцията на инструмента, докато в същото време, 
инженерите проектираха съседни детайли от същата 

конструкция, и в същото това време в шприцовия цех се 
подготвяше машината и създаваше автоматизацията на 
процеса. Тази паралелна работа криеше своите рискове, но 
те бяха преценени, и благодарение на опита и сработването 
на екипите, бяха минимизирани.
Освен мотивираните и опитни екипи, има още два 
съществени фактора за крайния успех на тази задача, на 
които искам да обърна специално внимание. Единият 
фактор, е наличието на най-модерните машини и 
оборудване за бързо прототипиране и изработване 
на формообразуващи инструменти в лабораториите 
на Техническия Университет и София Тех Парк, а 
другият, е наличието на огромните за нашия мащаб 
производствени мощности на АРЕКСИМ Инженеринг 
в областта на шприцването на технически детайли от 
инженерни пластамаси и в областта на производството 
на инструментална екипировка. Компанията разполага с 
инструментален цех, способен да произвежда между 40 и 60 
сложни инструмента на година и 100 шприцмашини, които 
произвеждат повече от 1200 технически детайла с висока 
прецизност и преработват 7000 тона гранулат на година. 
Всъщност качеството на екипите от университета и 
компанията, тяхната ефективна съвместна работа, 
наличието на съвременно оборудване в лабораториите и 
мощния капацитет на компанията, са основните фактори за 
успешното изпълнение на всяка една задача.

Какви нови проекти смятате да реализирате 
самостоятелно и съвместно с лабораторията в София Тех 
Парк?

Детайл, инструмент, машина, автоматизация на дръжката на машина БОШ
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Успешно завършената задача и постигнатия резултат винаги 
са предпоставка и мотив за започване на нова. Така се 
получава и при нас. 
След успешно приключилата задача за предпазните очила и 
шлем решихме да продължим да разработваме съвместно 
с Техническия Университет и Тех Парка няколко нови 
продукта от гамата на личните предпазни средства – нов лек 
вариант предпазни очила, нов лек вариант на предпазен 
шлем, предпазна каска за строителството и минната 
промишленост, маска за лице със специални филтри и 
антифони.
Всички тези продукти ги има и в момента на пазара, но 
основно са произведени в Китай и качеството според нас не 
е това, което трябва да бъде. 
Освен това, виждаме функционалности, които липсват или 
комбинации от функции, които не съществуват в текущите 
предлагани на пазара продукти.
И не на последно място, нашите специалисти и екипи 
натрупаха достатъчно знания и умения през годините, 
произвеждайки продукти по спецификации на чужди 
компании. 
Всичко това ни дава самочувствието, че можем и е дошло 
времето да започнем да разработваме и произвеждаме 
наши, български продукти и смятаме да го направим.

Човешкият фактор винаги е бил от първостепено 
значение за Арексим инженеринг ЕАД, продължава ли 
да е така и какви програми за развитие прилагате?
Човешкия фактор е основния, т.е. екипите и хората работещи 
в тях трябва да имат знания и умения, опит и хъс за работа, 
да не се страхуват да се предизвикват и да преследват 
непрекъснато целта до нейното постигане. 
Трудно се намират такива хора в днешно време. Още по-
трудно се създават екипи от такива хора. 
Нашата компания е сравнително млада.  През 2021 трябва 
да отбележим 30 години от създаването на компанията, но 
имаме едни от най-опитните и най-дълго работилите заедно 
екипи в тази област. Имаме колеги от инструменталния цех 

на компанията, на които това е първото и единствено място 
в тяхната трудова история. 
В съвременните компании това вече все по-рядко се среща. 
Това е жалко, но сега по време на пандемията ,и след нея, 
моето лично мнение е, че обстоятелствата може би ще се 
променят, а с тях и отношението на хората към работните 
им места и респективно към компаниите. Напоследък, все 
по-често наблюдавам млади хора, които  показват различен 
и положителен интерес към призводството и технологиите, 
което ако се върна само 5 години назад въобще не 
съществуваше.
За да помогнем на такива млади хора да се реализират, 
ние в АРЕКСИМ Инженеринг имаме и използваме всички 
възможности – стажантски програми, поемане на разходите 
за обучение, персонално менторство по време на първите 
няколко месеца работа и всичко останало, което може би 
всички добри компании правят.
Най-голям успех  в привличането и задържането на млади 
хора е нашият личния пример, който нашите дългогодишни  
служители дават на младите, както и успешните проекти, 
които реализираме всички заедно.

Каква е вашата рецепта за справяне с кризата, която 
предизвика пандемията, и какви нови възможности 
предоставя тя, освен тази за която ни разказахте?
Докато траеше карантината и всички се надпреварваха да 
хвалят работата от вкъщи или просто не работеха по една 
или друга причина, ние прекарвахме по 12, а някои от нас и 
по 18 и 20 часа в завода и лабораториите, за да реализираме 
проекта с предпазните очила.
Този същият проект  частично компенсира загубите ни на 
поръчки и помогна да премостим до сегашно време, когато 
част от поръчките започнаха да се завръщат.
Така че, аз имам само една рецепта, която се е доказала 
във времето, и тя е, работа и инициатива за нова работа 
– това помага за справяне с всякакви трудности в живота, 
включително и с всякакви кризи. Тази рецепта помага също 
така да се видят и новите възможности, които ако човек 
е пасивен и чака някой друг да му помогне, просто не ги 
вижда.
В нашият конкретен случай, нашата активна работа по време 
на кризта по проекта с предпазните очила и шлемове, ни 
помогна да открием тази ниша в продуктите от гамата лични 
предпазни средства и да влезем в нея. 

Вашата прогноза за развитието на индустрията 
след кризата? Какво е предимството на българската 
индустрия в кризисни моменти, и не само в такива?
Не мога и не смея да давам никакви прогнози. Само ще кажа, 
че ни чакат още много нови предизвикателства. 
Очакванията, че ще се променят геоплитическите стратегии 
и голяма част от производствата в Азия ще се завърнат в 
Европа, може и да се окажат верни, но нищо наготово няма 
да дойде в България, ако ние самите не се подготвим да го 
поемем. И не само да се подготвяме пасивно и да чакаме, 3D модел на детайл и инструмент
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а трябва да покажем на развитите европейски компании 
какво можем да правим добре и да ги убедим, че ние сме 
правилното място и правилните хора, на които те трябва да 
поверят своя бизнес. 
Следващият етап на изпълнение на обещанията също няма 
да е лесна работа, но ние и нашето поколоние го дължим на 
следващите след нас, защото този момент в историята може 
би няма да се повтори, или поне в следващите петдесетина 
години.
Ние си мислим, че предимствата на българската индустрия 
са наличието на компетентна и сравнително не много скъпа 
работна ръка, както и наличието на образователни центрове 
със знаещи и можещи специалисти. 
И това наистина е така, но за съжаление то не е достатъчно 
за да променим облика на нашата индустрия от последните 
30 години и да я превърнем, от индустрия на „ишлемето“, към 
индустрия, която разработва български продукти с висока 
добавена стойност, които да се конкурират с установените 
вече на пазара такива.  
За да се случи последното, е необходимо много здрава 
връзка между науката и бизнеса и здрава работа заедно и 
на двете институции. Ние това го направихме и доказахме 
с проекта за предпазните очила и шлемове. Просто този 
подход трябва да се умножи хиляди пъти и да се превърне в 
добра практика за нашата индустрия.

Какви са бъдещите Ви планове и какво бихте казали 
в заключение на нашия разговор? Какво е вашето 
послание към българската  и към европейската 
индустрия?
Планираме сериозни инвестиции в ново и модерно 
инструментално производство с автоматизирана линия за 
производство на електроди и активни части за инструменти 
от последно поколение на водещите световни фирми в 
тази област. Тази линия ще даде възможност на АРЕКСИМ 

Инженеринг да произвежда между 150 и 200 инструмента 
на година. За сравнение сегашния капаците е с няколко пъти 
по-малък.
Проектът беше разработен преди кризата и бяхме стигнали 
до обсъждане на няколко оферти за внедряване, като 
предстоеше избор и вземане на решание. Предвидената 
инвестиция беше за около 3 милиона евро. Поради 
настъпилата криза обаче, и свързаните с нея промени и 
несигурност, решихме да замразим този проект.
Текущо основните ни приоритети са да помогнем на 
настоящите ни и нови клиенти с изпълнението на текущите 
им поръчки и новите им проекти. Започваме нов проект 
за фамилията лични предпазни средства съвместно с 
Техническия Университет и София Тех Парк, и там ще вложим 
много усилия.
При положително развитие на европейската и глобална 
икономиката, ще можем да се развием и да инвестираме 
в проекта за нов инструментален цех, който имаме и 
амбицията да се превърнем в нов Технически Компетентен 
Център за разработване на нови продукти и проекти, 
оборудван с най-съвременните машини за производство 
на инструменти и шприцване на детайли. Той ще бъде 
локализиран в околностите на София, за улеснение на 
нашите бизнес и технологични партньори. 
В заключение искам да ви благодаря за интервюто 
и въпросите, които ми зададохте и да си пожелаем 
достатъчно здраве и разум за да можем да се справяме с 
предизвикателствата, които ни поднася животът.

АРЕКСИМ ИНЖЕНЕРИНГ
4700 Смолян, Индустриална зона Север
тел. +359 301/ 60909
e-mail: info@areximengineering.bg
www. areximengineering.bg

Обща снимка от инструменталения  и шприцовия цех
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Групата STAMH се откроява  
като лидер в цялостните решения, 
не само в България

- Разкажете ни малко за HYSTER и защо STAMH се 
спря на тази марка за България?
HYSTER произвежда пълна гама машини и е четвърта 
по големина фирма в света, производител на подемна 
техника. Това, с което е характерна и известна е, че 
произвежда най-широката гама от подемни машини. 
Заедно с HYSTER, можем да доставим на практика 
всичко - от най-обикновена ръчна палетна количка, 
през електрически палетни колички, стакери, ричтраци, 
три и четири опорни електрокари, дизелови и газови 
мотокари с товароносимост от 1.6 до над 30 тона. 
Едно от по-силните звена на HYSTER са и машините за 
обработка на контейнери. 
Марката HSYTER е американска. Машините, които са за 
Европейския пазар се произвеждат в заводи в Европа 
- Италия, Нидерландия и Северна Ирландия. В нашата 
страна има доста машини в експлоатация. Те са внесени 
преди ние да поемем дистрибуцията. Но клиентите 
и пазарът ни подтикнаха да станем ексклузивен 
представител на тази марка. 
Най-често клиентите ни се обръщат към STAMH, 
когато имат нужда от цялостни решение за своя 
склад или складово пространство - като започнете 
от стелажни системи или автоматизирани складови 
системи, преминете през софтуера който управлява 
тези системи и стигнете до цялата вътрешна логистика 
за обработка на товари: складиране, товарене, 
разтоварване, вътрешно-складов транспорт и др. 
Самият пазар и нашите клиенти ни показват посоките, 
в които да се развива HYSTER в България. Често, в един 
цялостен проект трябва да се вземат под внимание 
няколко фактора, като например: да се съобрази каква 
складова или производствена система да се подбере, 
с какви машини да се комбинира, да се избере най-
подходящото решение за клиента и не на последно 
място - да е изгодно за него като инвестиция.

- От кога сте представители на марката HSYTER?
Разполагаме с ексклузивно представителство на HYSTER 
за България от 2016 година. Предлагаме и сервиз, 
като през последните години насочихме основните 
си усилия в реорганизация на тази дейност. Преди 
използвахме подизпълнители. Но взехме решение 
сервизната дейност също да бъде организирана 
предимно при нас, за да можем да предоставим 
по-добро обслужване след покупка и по този начин 
– цялостно и дългосрочно решение на клиентите. 

Това е свързано не само с продажбата и доставката 
на подемна техника. За нас е важна и гаранционната 
и следгаранционната поддръжка - обслужването на 
машините.

- Кои са по-големите Ви клиенти за тези машини и 
по-значимите реализирани проекти?
Сред големите клиенти е фирмата CARGO-PARTNER. 
Новият им логистичен център в София е оборудван 
изцяло с подемна техника с марката HYSTER. Това 
включва почти цялата ни гама от електрически колички, 
ричтраци за обслужване на стелажните системи и 
мотокари за товаро-разтоварни дейности. Компанията 
TRANSPRESS също e наш голям клиент - всичките им 
логистични центрове в страната имат наши машини. 
Една от последните ни успешни сделки е доставката 
на две много интересни машини на Дунапак – Родина 
АД – водещ производител на опаковки и вълнообразен 
картон. Това са специални седемтонни машини от 
серията Spacesaver на HYSTER, които са разработени за 
работа във възможно най-ограничени пространства, 

Интервю с г-н Любомир Борисов, управител на STAMH TECH и HYSTER-BG от 
групата STAMH.

Любомир Борисов е управител на две фирми от групата STAMH. Едната 
е STAMH TECH, насочена в две основни направления: професионална ин-
дустриална почистваща техника и автоматични и полуавтоматични 
машини за опаковане. 
Той е управител и на фирма Хайстер БГ ООД, която е ексклузивен 
представител за България и Северна Македония за всички продукти от 
широката гама на подемната техника с марка HYSTER, в това число 
електрокари, мотокари, складова техника, така наречените машини с 
голяма товароподемност от 8,5 до 48 тона и машини за обработка на 
контейнери.
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а в същото време са с голяма товароподемност. Те 
са оборудвани с щипки или клампи за захващане на 
хартиени роли. 
В момента ни предстои и доставка на машини по 
няколко големи проекта. Първият от тях е за фирма 
Паралел ЕАД от гр. Севлиево – производител 
на матраци, мебели и материали за мебелното 
производство. Те закупиха от нас цяла серия от нови 
машини – но най-вече електрически машини, ричтраци 
и електрокари за новата си база.

- Кои са другите по-интересните проекти, върху 
които работите напоследък и по специално - в 
сферата на автоматизираните складове?
Сред големите проекти, реализирани през миналата 
година в сферата на автоматизацията беше  напълно 
новият автоматизиран склад на фирмата KALINEL - 
високостелажен склад с 3 бр. Автоматизирани Стелажни 
Палетни Манипулатори (АСПМ) оборудвани с вилични 
платформи, обслужващи над 10 120 палетни позиции.
Този проект беше изпълнен изцяло от STAMH - от 
проектирането до изпълнението. Това са само част от 
големите проекти, които реализирахме напоследък.

- Кои са по-интересните и иновативни продукти, 
които предлагате на Вашите клиенти?
Мога да споделя, че почти във всички направления се 
върви към продукти, машини и решения, насочени към 
роботизация и пълна автоматизация на всички процеси 
в склада и производственото пространство.
От тази година например, STAMH-TECH вече предлага 
напълно роботизирана машина за почистване 
на летищни терминали, складови помещения, 
производствени бази и много други. Тази машина 
може да се използва и в болници, училища, търговски 
центрове и много други. Характерното при тази машина 
е, че има собствена обслужваща станция, което я прави 
напълно автономна. Тази станция зарежда машината 
с вода, източва мръсната вода и зарежда батериите. 
По този начин почиства самостоятелно, без нужда от 
оператор. У нас все още никой не разполага с такава 
машина. Но мога да споделя с вас, че има интерес към 
нея. Има клиенти, които търсят подобен род машини и 
биха желали да направят тест. 
От друга страна, при подемно - транспортната техника, 
иновациите с марка HYSTER се развиват в две основни 
насоки:
• Едната е складовата техника - най-вече, разработката 

Автоматизирана складова система, реализирана от STAMH
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на автономни машини или така наречените AGV 
машини. Това са автоматизирани машини, които могат 
да извършват определени дейности и функции по 
обработката на товари, без оператор. 

• Другата сфера, в която сме насочили усилията си 
с HSYTER в България са иновации, с интегрирани 
литиево-йонни батерии. Те отдавна имат такива 
решения при по-малките машини, като електрически 
колички, стакери, ричтраци.  Сега обаче, нашият 
стремеж  е да пренесем тази технология и в по-
големите и тежки машини. Сега се разработват нови 
модели, задвижвани от литиево-йонни батерии с 
висока товароподемност от 8 тона и нагоре. Това е 
нещо, което пазарът изисква и вече търси.

- Кои са основните звена на групата?
STAMH е основната част от холдинга и се занимава 
главно с цялостни решения и системи за складове и 
промишлени помещения. HYSTER-BG e звеното ни за 
подемна техника. STAMH-TECH предлага почистващи 
машини, както и автоматични и полуавтоматични 

машини за опаковане. 
Голяма част от автоматизираните решения се 
управляват от складов софтуер и решения като WMS, 
TLC, PLC, който колегите от STAMH SOLUTIONS успешно 
имплементират във всяка складова система. 
STAMH-SERVICE пък извършва инсталация, монтаж, 
инспекция и сервиз на всички складови и стелажни 
системи, за да може да осигури тяхното перфектно 
функциониране.

- От кога сте в новата сграда?
Миналата година, през месец септември се настанихме 
в новата сграда. Тя повече ни подхожда, и отразява 
това, което всъщност сме ние. Новият ни офис е 
само част от положителното развитие на фирмата 
през последните години, което се отразява и в 
разрастването ни като фирма, като направления, като 
продуктови групи и като численост на екипа на STAMH. 
За нас беше необходим един нов, модерен и удобен 
за работа офис. Скоро ще разполагаме и с нова 
складова база. Тя е на площ от 3 декара - закрита 
площ. Там ще бъде организирано цялостно складово 

Aвтонoмна машина за почистване
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стопанство и цялостно производство на компоненти 
за автоматизираните складови системи. Там ще бъде  
организиран и сервизът на карите, и на останалите 
машини, предлагани от нас.

- Кои са новите задгранични представителства на 
групата и как се развиват те?
STAMH е представена в много държави – Австрия, 
България, Италия, Северна Македония и Албания, 
Русия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна Гора, 
Румъния и Молдова. Основното ядро, осбено в 
мениджмънта на фирмата се е запазило през годините. 
Аз работя от 2013 година, тази вече ми е 8-мата.
През последните години, пред нас се открояват нови 
представителства, които ни позволяват да се развиваме. 
Разрастването на дейността ни позволи да отворим 
нови офиси в Букурещ, Скопие и Нови Сад. Добре 
работи и представителството ни в Москва. Колегите 
от STAMH зорко следят и развиват пазара на складови 
системи в Европа, Азия а отскоро вече и в Африка.

- Какво се случи с бизнеса Ви след възникването на 
пандемията. На Вас конкретно попречи ли Ви, и с 
какво?
Със сигурност беше и все още е труден момент за нас. 
От една страна се наложи бързо да реорганизираме 
екипите си, за да можем да работим дистанционно 
по същия начин, както сме работили и преди. Но 
техническият, инженерният и софтуерният екип на 
STAMH имат нужда да пътуват, тъй като проектите 
ни се развиват в целия свят. Затова се надяваме във 
възможно най-кратки срокове рестрикциите по 
границите да отпаднат. 
Днес вече работата ни се връща към ежедневния 
си нормален ритъм. Със сигурност кризата ще бъде 
трудна за всички. За всички, които не бяха подготвени 
- тя, възникна буквално от нищото. Едва ли е имало 
фирма или хора, които да са били подготвени за 
мерките и рестрикциите – това доведе до големи 
затруднения за бизнеса като цяло, които ние вече 
успешно преодоляваме.
Със сигурност ни попречи това, че офисът ни беше 
затворен повече от два месеца.
По отношение на търговската дейност, разбира се, 
имахме сериозни затруднения – за голяма част от 
екипа ни, ежедневната работа е свързана с пътувания, 
срещи с клиенти и търсене на нови потенциални 
проекти. Пътуванията бяха затруднени, повечето наши 
партньори бяха притеснени, въведоха се ограничения 
за посещения – преминахме към онлайн срещи, 
телефонни разгвори и др. 
В целия този период, нито една от фирмите от групата 
на STAMH не е преставала да работи по текущи и 
бъдещи проекти.

- Какви възможности разкри за Вас кризата, или 
тепърва ще се разбере?
Онова, което могат да направят всички е да 
оптимизират процесите си, чрез автоматизация – 
било то по отношение на опаковане на продуктите, 
почистване, обслужване на товарите или 
автоматизация на целя интралогистичен процес по 
складирането и обслужването.

Логичното развитие е тази криза да доведе до засилен 
интерес и засилено търсене на автоматизирани решения. 
Само те могат да направят фирмите по независими от 
директното физическо присъствие на персонала и от 
човешкия фактор. Нашата цел е Индустрията 4.0 и по-
умните технологии. Подобни практики отдавна вече не са 
част от бъдещето, а от настоящето, което ни заобикаля. 
Може би тази криза ще изиграе ролята на катализатор за 
тези процеси.

- Има ли други компании, освен Вашата, които да 
предлагат комплексни решения?
Както е нормално – в някои области ние сме по-
добри, в други за жалост все още са по-добри наши 
конкуренти. Нашата основна сила е в цялостната 
разработка на решения за автоматизирани складови 
системи, мобилни стелажни системи, както и в цялото 
оборудване, необходимо за все по-модерния начин, по 
който функционира вашият склад, логистичен център 
или производствена база. STAMH e водеща фирма, не 
само в България, но и на Балканския полуостров. 

Силни сме в софтуерните системи и автоматизацията 
на складовите системи. Мога да кажа, че в тези 
направления сме пазарен лидер за определени 
региони. За сега STAMH е единствената компания в 
региона, която може успешно да реализира някои 
видове мащабни проекти за напълно автоматизирани 
складове.

- Какви други интересни новости има в групата 
STAMH?
STAMH разполага с изцяло нова стратегия за 
дигитализация. Имаме нова уеб платформа. Това е нещо 
важно и ние му отдаваме голямо значение. 

Новата ни дигитална стратегия отразява по нов и 
подробен начин лицето на STAMH пред всички наши 
партьори. Това ни отне доста време. 

Нещо важно, което бихме искали да споделим, е че 
нашата комуникационна стратегия не е концентрирана 
в заливането на потребителите с безполезна 
информация. Стремим се да предоставяме полезна и 
интересна информация на партньорите си. Като лидер 
на пазара, една от нашите основни цели е да развиваме 
целия сектор.
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- Разкажете ни за по-значимите проекти в областта 
на почистващата техника.
STAMH TECH e доставчик на машините за почистване 
на двата терминала на летище SOFIA. Ние сме 
специалисти в индустриалните почистващи машини. 
Дълго време летището само наемаше тази техника, 
след което те решиха да си закупят нови машини и 
за двата терминала. Ползваха нашите машини дълго 
време и се увериха в тяхното качество, както и в 
сервиза и поддръжката, които осигуряваме след 
покупката.
В началото на тази година доставихме и нова, доста 
голяма машина за почистване на терминала на 
пристанище Варна - изток. 
През 2017 година беше закупена и комунална дизелова 
машина с шест кубиков контейнер, за почистване 
на терминалите на пристанище Варна – запад в гр. 
Девня. В периода на експлоатация, ръководството на 
порта се убеди в качествата на машината. Условията за 
почистване там са много тежки: има насипни товари, 
земеделски и химически продукти - всичко възможно 
за почистване, за което човек може да се сети. 
В резултат на нашето партньорство, в началото на тази 
година управата на пристанището реши да инвестира в 
машина за почистване на терминалите на пристанище 
Варна – изток и отново ни избраха за доставчик 
на подобно оборудване. Доставихме им машина 
Dulevo – водеща в производството на индустриална 
професионална почистваща техника. Това също е повод 
за гордост за мен.

Едно от най-големите ни предимства, специално в 
направлението почистваща техника, е възможността 
ни, да доставим и обслужваме сложни и големи 
машини, както и да реализираме сложни проекти за 
индустриално почистване. Други наши клиенти за тази 
техника са и големи фирми в индустриалния бранш като 
Девня цимент, големи предприятия в металургията като 
КЦМ Пловдив, предприятия от дървообработващата 
промишленост, като KRONOSPAN, производството на 
строителни смеси и продукти като KNAUF.

Проект Калинел
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СТЕЛАЖНА СИСТЕМА RADIO SHUTTLE

СТЕЛАЖНА СИСТЕМА RADIO SHUTTLE

- Какво бихте казали в заключение на нашия 
разговор? 
В своята дългогодишна практика, STAMH успя да се 
наложи като безспорен лидер в региона в 8 основни 
направления – складови системи, автоматизирани 
складови системи, роботика, фолиращи и опаковащи 
машини, подемна техника, инсталация, инспекция 
и сервиз, индустриална почистваща техника и не на 
последно място - софтуер за складови, логистични и 
производствени бази. По този начин STAMH успява да 
предложи всичко необходимо за модерните складови 
системи.

- Нещо, което е емблематично за фирмата?
Смятам, че предвид ситуацията STAMH стои изключително 
стабилно и се развива в правилната посока.
Непрекъснато вървим напред и развиваме продуктите 
и услугите си така, че да развиваме бизнеса на нашите 
клиенти в посоката на автоматизираните решения, 
защото вярваме, че това е бъдещето.

- Вашето мото?
Нещо интересно, което бих искал да споделя с вашите 
читатели е, че STAMH е абревиатура на нашата основна 
дейност - Storage Technologies and Material Handling. 
STAMH e решението за всеки склад.
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Компактна алтернатива на 
кръгова делителна маса
С помощта на новия LTM-хоризонтален модул (Linear Transport Modul) фирмата 
Afag създава една транспортна система, подходяща за решения с голяма честота 
и компактност. Модулът е една алтернатива на класическите кръгли делителни 
маси и е добре достъпна за опериране от всички посоки.
В практиката за производството на дребни електронни 
компоненти се използват широко кръгли делителни 
маси. Те транспортират компонентите, които ще бъдат 
сглобявани бързо по най-краткия път от една позиция към 
следващата. С нарастване на броя на работните позиции, 
се увеличава диаметърът на масата, а разположението 
на работните станции става все по-непрегледно. Тогава 
идва времето на новия LTM-хоризонтален модул на 
фирмата Afag. Изграден от стандартни компоненти, той 
може да бъде конфигуриран по подходящ начин за всяка 
задача. В комбинация с модулните решения в областта на 
подвеждащата и манипулираща техника на фирма Afag, 
така конструкторите получават ефективна възможност при 
реализирането на компактни монтажни съоръжения от 
„една ръка”.

Стандартизирано решение с добро съотношение цена-
възможности
Хоризонталният модул LTM дава възможност за 
реализиране на високи тактови честоти и отличен поток 
на детайлите. В зависимост от дължината на ходовете, 
натоварването на устройствата, носещи детайлите и 
разположението на центъра им на тежестта, новият 
линеен модул прави възможни времена за смяна от 
0,3 секунди. Това създава предпоставка за по-голяма 
производителност. При това точността на позициониране в 
посоката на движение остава под ± 0,1 mm.
Благодарение на своята относително малка площ, LTM-
хоризонтален модул гарантира по-голямо уплътняване на 
процесите в сравнение с решенията с кръгли тактови маси. 
Той има максимална широчина (без специалните носители 

на детайлите) от 218 mm, а при необходимост може да бъде 
изпълнен със шест дължини между 720 и 3720 mm.
 
Обработка отгоре, отдолу и странично
От двете страни на модула могат да бъдат разположени 
от шест то тридесет и един палета, носещи детайли, 
върху които се извършва обработката. За тази цел на 
разположение има съответно работни повърхнини от 118 
х 116 mm. Алуминиевите носачи за детайли са свързани 
посредством зъбен ремък, който не се нуждае от обтягане 
през целия си живот. Така отпада необходимостта от 
поднастройки на съоръжението и продължителни престои. 
Допустимите маси са до един килограм.
Модулът LTM е лесно достъпен от всички страни. Затова 
детайлите могат да бъдат обработени както отгоре, така и 
отдолу и отстрани. Освен това детайлите могат да излизат и 
извън предварително зададените ограничителни размери. 
„В общия случай с помощта на LTM-хоризонталния модул 
могат да бъдат решени различни комплексни задачи, а 
когато пространството позволява, могат да се поставят 
допълнителни позиции за спестяване на място.”, пояснява 
Йозеф Хефлигер – ръководител на проекта.

Конфигурационни възможности без край
На само по своята форма, но също и по своя начин на 
задвижване LTM-хоризонталният модул е изграден гъвкаво 
на модулен принцип. Поради открития интерфейс, могат да 
бъдат присъединявани различни специфични редуктори, 
мотори и управления. При това те имат малки размери, тъй 
като е нужно да се задвижва една малка маса. Това води до 

Фиг. 1:  Към модула LTM има лесен достъп от всички страни. Поради 
това на отделните станции детайлите могат да бъдат обработвани 
отгоре, отдолу и отстрани.

Фиг. 2:  Хоризонталният модул LTM, без носителите на детайли, е ши-
рок само 218 mm. Той може да бъде изпълнен със шест работни дължини 
- от 720 mm до 3720 mm.

е да погледна напред.
време

За важните решения.

Лизинг на товарни автомобили над 3,5 тона и строителна техника 
• Бърза и лесна процедура за одобрение
• Безлихвено и възможност за разсрочено плащане на ДДС
• Ползване на преференции от доставчици и застрахователи

02 9765 100Заявете на: www.unicreditleasing.bg
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снижаване на енергийните разходи. Както моторът, така и 
редукторът могат да бъдат разположени както от горната 
страна, така и отдолу на модула. Те могат да бъдат както 
прави, така и под ъгъл. „Така откликнахме на множеството 
обратни връзки, дошли при въвеждането на пазара на LTM-
вертикалния модул”, споделя Кристоф Бьом – Ръководител 
на развойната дейност при Afag. „С помощта на още 
по-ефективният хоризонтален модул LTM, постигаме, 
благодарение на достъпа отстрани, използване на носачите 
на детайли също и при обратния им път. Клиентите могат 
да реализират така повече работни станции от досега. Като 
допълнителна опция съществува възможност да бъдат 
разположени директно върху LTM работни станции. Така се 
предоставя на клиента възможността, да изгради своя LTM 
съобразно нуждите си, да бъде гъвкав и да пести място”.
Конкретни планове за по-нататъшни подобрения и 
усъвършенствания
Пазарът са намира винаги в движение и изисква нови 
решения и подобрения при обслужването. Затова 
звеното за развитие на манипулираща техника работи 
непрекъснато върху LTM-хоризонталния модул и 
над цялата гама LTM. Непрекъснато се оптимизират 

съоръженията, както докладва ръководителят на проекта 
Йозеф Хефлигер: „Нашата цел е по-нататъшното развитие 
на серията, породено от постоянното изменение на 
изискванията на пазара, чрез последователни мерки. 
Вече съществуват няколко конкретни плана в тази насока 
за по-нататъшно повишаване на точността и сервизното 
обслужване, които последователно ще изпълняваме”.

Снимки:   Afag Automation AG

За допълнителна информация:
Атлас Техник ЕООД
тел.: +359-2-8597681
факс: +359-2-8597681
мобил: +359-885-232595
 +359-897-981669
mailto: al_popoff@atlas-technik.com
 www.atlas-technik.com
 www.afag.com
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Марката Rösler AM Solutions 
разширява своята глобална мрежа 
за продажби

AM Solutions, марката, под която групата Rösler 
предлага всички свои решения, свързани с 
индустриалният 3D печат, продължава да разширява 
глобалната си търговска мрежа. Освен чрез 15 – те 
международни търговски клона на Rösler, продуктите 
и услугите на AM Solutions вече промотират и KMC 
Ytbehandling AB в качеството му на изключителен 
представител на марката в Швеция. Това 
сътрудничество включва и маркетинга на продуктите на 
партньорите на AM Solutions, Post Process Technologies 
и GPA Innova.
В лицето на KMC Ytbehandling AB, компанията AM 
Solutions спечели силен партньор в ексклузивния 
маркетинг на своите автоматизирани 3D Post 
Processing решения в Швеция. Това е важна стъпка 
в разширяването на глобалната мрежа за продажби 
на AM Solutions. KMC Ytbehandling AB е дъщерно 
дружество на публично търгуваната Addtech група. 
Компанията, разположена в Järfälla, се развива в 
областта на обработката на повърхности повече от 30 
години и има богат опит в продажбите на оборудване 
и процесния дизайн. Към днешна дата компанията 
предлага маркетингови решения на технологични и 
пазарни лидери в областта на финишните технологии 
(mass finishing), бластирането и почистването на 
промишлени детайли на 5 места в Швеция.
AM Solutions акцентира върху разработването и 
създаването на решения за финишна обработка на 
3D печатни компоненти, изработени от метали и 
полимери. В допълнение, компанията разработва 
и процеси, които отговарят на индивидуалните 
изисквания на клиента. Продуктовата гама обхваща 
практически всичко около 3D печата. Това включва 
разопаковане, отстраняване на помощни структури, 
отстраняване на остатъчен прах и прилипнали 
частици, но също и почистване и изглаждане на 
повърхности, зачистване на ръбове, както и полиране 
до блясък. Напълно автоматизираните системи водят 
до значително подобряване на производителността 
и намаляване на разходите. В същото време те 
осигуряват повторяемостта и проследяемостта, 
необходими за промишлените производствени 
процеси.
Мануел Лаукс, ръководител на AM Solutions, коментира: 
„KMC е компетентен и иновативен партньор с много 
опит и ноу-хау на шведския пазар. Компанията е 
известна с комплексния си опит в обслужването на 
клиенти, както и в осигуряването на сервиз. Това ще 

ни даде възможност, съвместно  да съдействаме за 
компетентното здоволяване на производствените 
нужди на нашите клиенти. “
Даниел Адлерс, управляващ директор на KMC 
Ytbehandling AB добавя: „Партньорството с AM Solutions 
ни позволява успешно да влезем в нов, бързо развиващ 
се пазарен сегмент и да разширим нашата продуктова 
гама в бъдеще. С това сътрудничество вече можем 
да предложим на нашите клиенти иновативни и 
авангардни решения за ефективнен Post Processing на 
3D отпечатани компоненти ”.
Освен новия партньор в Швеция, международните 
дъщерни клонове на групата Rösler са част от 
глобалната търговска мрежа на компанията.  AM 
Solutions има пазарно присъствие в Белгия, Бразилия, 
Китай, Франция, Великобритания, Индия, Италия, 
Нидерландия, Австрия, Румъния, Русия, Швейцария, 
Сърбия, Испания и САЩ. Това глобално присъствие 
позволява на местни и глобално активни компании 
бързо да прилагат предлаганите от AM Solutions 
решения за 3D Post Processing, съобразени с техните 
нужди и с постоянно високо качествено.

Нов шведски търговски партньор за 3D Post Processing решения

 Мануел Лаукс:  „KMC е компетен-
тен и иновативен партньор 
с много опит и ноу-хау на 
шведския пазар. Компанията е 
известна с цялостния си опит 
в поддръжката на клиенти, 
включително обслужване. Това 
ще ни позволи да съдействаме 
съвместно на клиентите с тех-
ните производствени нужди “

Даниел Адлерс : „Парт-
ньорството с AM Solutions 
ни позволява успешно да 
влезем в нов, бързо разви-
ващ се пазарен сегмент и 
да разширим нашата проду-
ктова гама за бъдещето. С 
това сътрудничество вече 
можем да предложим на 
нашите клиенти иноватив-
ни и авангардни решения за 
ефективнен Post Processing 
на 3D отпечатани компо-
ненти”.
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За Rösler
Повече от 80 години семейната компания Rösler 
Oberflächentechnik GmbH активно работи в областта 
на прцесите за абразивен финиш на повърхности в 
инустрията. Като световен лидер на пазара, компанията 
предлага цялостно портфолио от оборудване, 
консумативи и услуги, свързани с технологиите 
за  абразивен финиш и бластиране, за широк 
спектър от различни индустрии. Нашето портфолио 
от консумативи, включващо над 15 000 позиции, 
разработени в тестови центрове, разположени по 
целия свят, специално помага на нашите клиенти за 
удовлетворяване на техните индивидуални изисквания 
към финишните процеси. Под марката AM Solutions 
предлагаме множество решения и услуги за финиша на 
детайли, произведени чрез 3D печат. Не на последно 

място, нашият централен учебен център, Академията 
Rösler, предлага теоретични и практически семинари 
относно процесите на абразивен финиш и бластиране, 
постигане на висока ефективност с минимални 
разходи. Освен германските производствени бази в 
Унтермерцбах / Меммелсдорф и Бад Щафелщайн / 
Хаузен, групата на Rösler има глобална мрежа от 15 
производствени и търговски клона и 150 търговски 
агенти.

За повече информация, моля, отидете на: www.
rosler.com

Снимки: Rösler Oberflächentechnik GmbH 
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СпейсКАД представя 
Simcenter STAR-CCM+
За да предскажете точно действителната ефективност на 
вашия бъдещ продукт, Вие се нуждаете от инструменти 
за симулация, които улавят всички физически влияния 
върху производителността през живота на продукта, 
включително тези, които надхвърлят границите 
на традиционните инженерни дисциплини. За да 
подобрите проекта на продукта си, трябва да можете 
да предвидите как поведението му ще реагира на 
различни промени в неговия дизайн. 

SIEMENS Simcenter STAR-CCM+ е водещо в индустрията 
мулти-физично решение за симулация на продукти 
и проектни решения чрез симулация на тяхната 
работа в реални условия. Симулацията и анализът със 
Simcenter STAR-CCM+ води до разработката на по-
иновативни продукти, които надхвърлят очакванията на 
потребителите. 
STAR-CCM+ е един от най-модерните, в сравнение 
с конкурентите софтуерени пакети, предназначени 
да решават проблеми на механиката на флуиди. 
Характеризира се с изключителна лекота на използване. 
STAR-CCM+ гарантира безпрецедентна точност, 
надеждност и гъвкавост при решаване на проблеми 
на изчислителната механика на флуиди – всичко в 
едно единствено софтуерно приложение, и в един 
потребителски интерфейс!
STAR-CCM+ поддържа широка гама физически модели: 

ламинарни и турбулентни потоци, нютонови и не-
нютонови флуиди, многофазни потоци, кавитация, 
радиация, горене, развитие на граничен слой, потоци 
с висока скорост, свързан топло-пренос, както и 
нови модели за изчисляване на топлообменници и 
вентилатори. За разлика от всички други CFD пакети, 
STAR-CCM + е специално проектиран да извършва 
изчисления на произволно големи изчислителни мрежи 
с 1 милиард или повече клетки,

Симулация динамиката на течности
Simcenter STAR-CCM + предлага водещ в индустрията 
софтуер за изчислителна механика на течностите, който 
ви позволява да симулирате почти всеки технически 
проблем, засягащ потока на течности, газове (или 
комбинация от двете) и цялата свързана с тези процеси 
физика.  

Симулация на литиево-йонни  батерии
STAR-CCM + предлага дигитално валидиране на дизайна 
на клетките в литиево-йонни батерии, в това число 
за геометрията и производителността на клетката. На 
разположение са обширни компоненти на батерийни 
клетки, както и база данни с материали, които да 
подпомогнат потребителя при разработването на 
неговия модел.

СпейсКАД представя Simcenter STAR-CCM+ 
 
За да предскажете точно действителната ефективност на вашия бъдещ 
продукт, Вие се нуждаете от инструменти за симулация, които улавят всички 
физически влияния върху производителността през живота на продукта, 
включително тези, които надхвърлят границите на традиционните инженерни 
дисциплини. За да подобрите проекта на продукта си, трябва да можете да 
предвидите как поведението му ще реагира на различни промени в неговия 
дизайн.  
 
SIEMENS Simcenter STAR-CCM+ е водещо в 
индустрията мулти-физично решение за симулация на 
продукти и проектни решения чрез симулация на 
тяхната работа в реални условия. Симулацията и 
анализът със Simcenter STAR-CCM+ води до 
разработката на по-иновативни продукти, които 
надхвърлят очакванията на потребителите.  

STAR-CCM+ е един от най-модерните, в сравнение с 
конкурентите софтуерени пакети, предназначени да 
решават проблеми на механиката на флуиди. 
Характеризира се с изключителна лекота на 
използване. STAR-CCM+ гарантира безпрецедентна 
точност, надеждност и гъвкавост при решаване на 
проблеми на изчислителната механика на флуиди – 
всичко в едно единствено софтуерно приложение, и в 
един потребителски интерфейс! 

STAR-CCM+ поддържа широка гама физически 
модели: ламинарни и турбулентни потоци, нютонови и не-нютонови флуиди, многофазни 
потоци, кавитация, радиация, горене, развитие на граничен слой, потоци с висока скорост, 
свързан топло-пренос, както и нови модели за изчисляване на топлообменници и вентилатори. 
За разлика от всички други CFD пакети, STAR-CCM + е специално проектиран да извършва 
изчисления на произволно големи изчислителни мрежи с 1 милиард или повече клетки, 

Симулация динамиката на течности 
Simcenter STAR-CCM + предлага водещ в индустрията 
софтуер за изчислителна механика на течностите, който ви 
позволява да симулирате почти всеки технически проблем, 
засягащ потока на течности, газове (или комбинация от 
двете) и цялата свързана с тези процеси физика.   
 

Симулация на литиево-йонни  батерии 
STAR-CCM + предлага дигитално валидиране на дизайна на 
клетките в литиево-йонни батерии, в това число за 
геометрията и производителността на клетката. На 
разположение са обширни компоненти на батерийни клетки, 
както и база данни с материали, които да подпомогнат 
потребителя при разработването на неговия модел. 

Електрически машини 
Предалга симулации за всички аспекти на дизайна на 
електрическите машини, включително термични, 
електромагнитни и такива за управление на задвижването. 
От особено значение е ефективното използване и 

 

Симулация на клапан, проект на 
фирма DANFOSS 
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Електрически машини
Предалга симулации за всички аспекти на дизайна 
на електрическите машини, включително термични, 
електромагнитни и такива за управление на 
задвижването. От особено значение е ефективното 
използване и елиминирането на магнити. Инструментите 
за симулация са структурирани така, че да осигуряват 
безпроблемна възможност за проектиране на цялата 
гама машини с постоянен магнит и алтернативи, 
включително хибридни комбинации, като обхващат 
целия диапазон на мощност, напрежение и скорост, 
използвани в двигатели.

Взаимодействия между флуиди и твърди тела 
Simcenter STAR-CCM + предлага изчислителна динамика 
на базата на ограничен обем (FV) и изчислителна 
механика на твърдото тяло (CSM) в лесен за използване 
интегриран потребителски интерфейс. Използвайки 
този подход, може да решавате статични, квази-статични 
и динамични проблеми с нелинейна геометрия и 
множество детайли, като използвате свързани и малки 
плъзгащи се контакти.

Обекти в движение
Проблемите при движение на обекти могат лесно да се 
симулират, като се използват „overset“, преобразувани 
мрежи или комбинация от двете. Възможностите 
на движещите се мрежи могат да се използват и 
за параметрични изследвания при стабилни или 
нестабилни симулации, осигурявайки лесен начин за 
пре-позициониране или замяна на обекти за изследване 
в множество конфигурации на дизайна.

Електрохимия
Симулирайте сложни електрохимични процеси, 
включващи йонна и електронна обмяна между 
течна и твърда фаза. Simcenter STAR-CCM+ предлага 
електрохимичен подход с общо предназначение, 
който ви позволява да симулирате потока, енергията и 
електрохимията заедно и да отворите вратата за реални 
приложения на химията в 3D.

Симулация на двигатели
Симулациите на двигателя включват движещи се 
компоненти, многофазен поток, горене и пренос на 
топлина. Вече не е нужно да сте експертен потребител, 
за да симулирате двигатели с вътрешно горене: 
използването на специфичен за приложения работен 
процес и опростен интерфейс ви позволява бързо и 
лесно да настройвате симулации на двигателя.
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сложния реологичен материален поток и помага да се 
прогнозира неговото поведение.

Цифровите двойници заменят прототипите …

„Имаме много сложна физика. Структурният и 
динамичен аспект на охлаждането на разтопеното 
стъкло не могат да бъдат разделени, тъй като 
те са много, много свързани. Разбирането на 
действителната температура на стъклото далеч не 
е най-важният фактор за осигуряване на здравината и 
качеството на крайния контейнер. Мултифизичната 
симулация с помощта на инструмент като STAR-CCM + 
е единственият начин, по който можем да постигнем 
това “

Marcello Ostorero Bottero Group

Co-симулация
Допълващо решение към други инструменти за 
симулация чрез специализирани интерфейси или 
интуитивен API. Това дава възможност за мултифизични 
симулации с различни времеви мащаби, вариращи 
от микросекунди до хиляди секунди, осигурявайки 
по-бързи и по-точни анализи и по-кратки времена на 
оборот за разработване и оценка на сложни проекти.

Проучване при проектиране
Вместо просто да симулирате процеса в една работна 
точка, проучете какъв е вашият продукт в целия 
спектър от експлоатационни условия, с които ще се 
сблъска по време на работния си живот, и използвайте 
интелигентно проучване на дизайна, за да откриете по-
добрите решения, по-бързо.

Реология
Изчислителната реология се използва за моделиране 
на не-нютонови или висoко еластични материали 
при индустриални проблеми. Солврът за реология 
прецизно разрешава доминиращата физика на 
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проучване на дизайна, за да откриете по-добрите решения, по-бързо. 

Реология 

Изчислителната реология се използва за моделиране на 
не-нютонови или висoко еластични материали при 
индустриални проблеми. Солврът за реология прецизно 
разрешава доминиращата физика на сложния реологичен 
материален поток и помага да се прогнозира неговото 
поведение. 

Цифровите двойници заменят прототипите … 
„Имаме много сложна физика. 
Структурният и динамичен аспект на 
охлаждането на разтопеното стъкло не 
могат да бъдат разделени, тъй като те са 
много, много свързани. Разбирането на 
действителната температура на 
стъклото далеч не е най-важният фактор 
за осигуряване на здравината и качеството 
на крайния контейнер. Мултифизичната 
симулация с помощта на инструмент като 
STAR-CCM + е единственият начин, по 
който можем да постигнем това “ 

Marcello Ostorero Bottero Group 

Bottero SpA драстично намали времето за 
производство, използва 20 процента по-малко суровина и произведе по-леки, по-здрави бутилки 
с многофункционалните възможности на STAR-
CCM +. 

„Благодарение на създаването на цифрови 
двойници на нашите продукти, използвайки 
портфолиото от решения STAR CCM+, драстично 
намалихме времето за разработка, като успяхме 
да премахнем дългия процес на производство и 
тестване на прототипи. Още в ранните етапи на 
цикъла на развитие на новите продукти се 
опитваме да постигнем предварително зададени 
технически и икономически показатели. В същото 
време цялата работа се извършва с дизайнерски 
цифрови модели, а не със скъпи прототипи. Това 
значително намалява времето за проектиране." 

д-р Кристофър Варга, старши инженер 
научноизследователска и старши директор на 

изследователска и развойна дейност на фирмата 
Vyaire Medical. 

Още на https://www.spacecad.bg/star-ccm 

Инструментите на STAR CCM+  бяха 
използвани за разработване на най-

добрата в класа си система за лечение на 
бебета с положително постоянно налягане 

в дихателните пътища 

Bottero SpA драстично намали времето за производство, 
използва 20 процента по-малко суровина и произведе 
по-леки, по-здрави бутилки с многофункционалните 
възможности на STAR-CCM +.

„Благодарение на създаването на цифрови двойници 
на нашите продукти, използвайки портфолиото от 
решения STAR CCM+, драстично намалихме времето 
за разработка, като успяхме да премахнем дългия 
процес на производство и тестване на прототипи. 
Още в ранните етапи на цикъла на развитие на новите 
продукти се опитваме да постигнем предварително 
зададени технически и икономически показатели. 
В същото време цялата работа се извършва с 
дизайнерски цифрови модели, а не със скъпи прототипи. 
Това значително намалява времето за проектиране."

д-р Кристофър Варга, старши инженер 
научноизследователска и старши директор на 

изследователска и развойна дейност на фирмата Vyaire 
Medical.

Още на https://www.spacecad.bg/star-ccm 

Когато нуждата от CAD/CAM е неотложна, 

вярното решение е очевидно!

www.spacecad.bg 
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Autodesk Product Design & 
Manufacturing Collection 2021

Product Design & Manufacturing Collection е интегриран набор 
от професионални приложения, които свързват всеки - от 
идеята до производството - със споделени инструменти и 
ускоряват процеса на развитие на продуктите. С колекцията 
се създават висококачествени модели и конструкции, 
планира се разположението на производствените системи, 
оптимизират се свойствата на продукта, избягват се повреди 
и аварии, свързват се данните и екипите от дизайна до 
изработката. 
В основата на Product Design & Manufacturing Collection, 
която включва 19 високотехнологични продукта, са Inventor 
Professional (CAD), Inventor CAM (CAM) и Inventor Nastran 
(CAE).

Inventor Professional
Inventor Professional предлага професионални модули за 
3D машинно конструиране, документация и симулация 
на продуктите. Съдържа ефективни инструменти за 
параметрично конструиране, директно, свободно и фичър-
базирано моделиране.

Генеративен дизайн
Важна част от възможностите на Inventor е технологията 
на Генеративния дизайн. Успешните производители търсят 
начини за разграничаване от конкуренцията чрез иновации 
и ускоряване на развитието на нови продукти. Генеративният 
дизайн има потенциала да осигури по-добри конструктивни 
решения, които носят по-интелигентни резултати при 
много по-ниски разходи. Той комбинира входните данни от 
конструкторите с изуствената интелигентност и неограничена 
компютърна мощност в следния процес: 

• Конструкторът/инженерът дефинира целите и условията
• Компютърни алгоритми генерират хиляди варианти на 
конструкцията с анализ на качествата й 
• Конструкторът/инженерът проучва опциите, редактира и 
определя оптималното решение
• Конструкторът/инженерът произвежда прототипа чрез 3D 
принтиране

Предимствата от Генеративния дизайн са много:
• Повишена продуктивност с хиляди бързо получени 
итерации
• Скъпи човешки ресурси, освободени от рутинни и 
повтарящи се задачи
• Тестове и симулации, вградени в конструктивния процес за 

избягване на големи производствени разходи
• По-висока креативност чрез алгоритми, генериращи 
нетрадиционни и органични форми, невъобразими за човека 
• Повишена удовлетвореност на клиентите чрез доставяне на 
по-интересни продукти с подобрени свойства
• По-ефективни процеси с намалени разходи и енергия

Генеративният дизайн премахва традиционните ограничения 
на конструктивния процес, които свързват един конструктор 
с един компютър. Технологията издига ролята на компютъра 
до активен участник в процеса на създаване, който работи в 
рамките на зададените параметри, вместо просто да отразява 
завършената конструкция.

Библиотечен център
Вградената библиотека на Inventor съдържа над 1 000 000 
стандартни и нестандартни покупни машинни елементи 
от над 100 производители в машиностроенето. Включени 
са удобни инструменти за публикуване на данни в 
библиотечния център и в генераторите на компоненти. 
Библиотеката има онлайн връзка с постоянно обновяван 
библиотечен център с компоненти за Inventor.

Генератори на компоненти
Генераторите на компоненти в Inventor работят на принципа 
на функционалното проектиране. След въвеждане на реални 
инженерни параметри като сили, скорости и въртящи 
моменти, те автоматично създават тримерни модели на 
съответните машинни детайли и възли. В Генераторите на 
компоненти са включени инструменти за генериране на 

Конструиране, симулации, оптимизация и производство
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резбови съединения; щифтове; валове, главини и лагери; 
шпонкови съединения; ексцентрици; зъбни, ремъчни и 
верижни предавки; цилиндрични гърбични механизми; 
двигателни винтове; пружини; О-пръстени и др., с 
интегрирани Машинни калкулатори за пресмятането им.

Рамков генератор
Рамковият генератор опростява създаването на рамкови 
машинни конструкции, платформи, стълби и др. С него бързо 
и лесно се избират, поставят и подрязват необходимите 
профили. Той е интегриран с Inventor Bill of Materials и 
отделните компоненти се отразяват в спецификациите, 
чертежите и позициите с актуалните им дължини.

Автоматизирано създаване и оформяне на производствена 
документация
Inventor ускорява създаването на производствени чертежи 
и премахва възможностите за грешки. Връзката между 
чертожните изгледи и оригиналните модели намалява 
необходимостта от редактиране и проверка. Асоциативните 
спецификации се променят според последните редакции на 
детайлите. Автоматично се въвеждат основни, странични, 
детайлни, изометрични и спомагателни изгледи и сечения и 
се поставят размери и пояснителни бележки. 

AnyCAD технология
AnyCAD технологията дава възможност за директен импорт и 
работа с файлове от всякакви CAD системи без транслатори. 
Моделите и сглобените единици могат да се редактират, да се 
вмъкват в сглобени единици на Inventor и да се използват за 
изготвяне на чертежи и техническа документация. Поддържа 
се връзка с оригиналните файлове. Ако файловете се заменят 
с нови, промените в геометрията се отразяват автоматично, 
a връзките между детайлите се запазват, както и всички 
свойства от външната програма и може да се попълнят в 
спецификацията и таблицата в чертежа на Inventor.

Интегрирани статични и модални анализи
Inventor дава възможност за анализ на конструкциите без 
транслиране на CAD модела или прехвърляне на данните 
в друг продукт. Включени са статичен и модален анализ за 
изследване на деформации или за минимални и максимални 
напрежения. Възможни са и параметрични анализи. За тях 
се използват параметрични таблици, в които се задават 
конструктивни ограничения и граници на параметрите. 
След това чрез управление на таблицата се визуализира 
ефектът, който промените на даден параметър оказват върху 
конструкцията.

Обединена FEA среда за детайли и сглобки
Единната среда за якостни анализи дава контрол над избора 
на материал; определянето на ограниченията и товарите; 
контактните условия между компонентите; дефинирането на 
мрежата от крайни елементи; представянето; видимостта и 
изключването на компоненти.

Динамични симулации и анализ на механизми
Модулът за динамични симулации извършва пресмятане 
на задвижванията по време на пълния оперативен цикъл 
на механизма и оразмерява двигателите и изпълнителните 
звена според актуалните динамични товари. Прави анализ 
на позициите, скоростите и ускоренията на всеки един от 
компонентите.
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Inventor CAM

Inventor CAM е интегрирано решение, което помага на 
конструкторите, инженерите и CNC програмистите да 
превръщат моделите в машинно обработваеми детайли 
директно в Inventor. Inventor CAM е конструктивно-
производствено решение, което ускорява продуктивността 
чрез последователни инструменти в непрекъснат работен 
процес.       

Адаптивна груба обработка

Adaptive Clearing е стратегия, която генерира инструментални 
траектории за груба обработка, без дълги ходове по 
пълните широчини и дължини на заготовката. Генерираните 
траектории осигуряват постоянни условия на рязане и 
натоварване на инструментите. Като резултат скоростта на 
подаване може да се увеличи значително, да се редуцира 
времето за обработване и да се намали износването на 
инструмента.

Пълна асоциативност с модела

Дефинирането на геометрията и параметрите за обработка 
директно в среда на Inventor осигурява пълна асоциативност 
между моделите и машинните операции. По този начин 
конструктивните промени се отразяват автоматично на 
стратегиите за обработка. 

Усъвършенствани стратегии за обработка

Inventor CAM включва усъвършенствани стратегии за 
обработка за 2.5-, 3-, 3+2 и 5-осни машинни операции. Те 
са оптимизирани за минимизиране на траекториите на 
инструментите и пълния цикъл на обработка.

Симулация на обработката

Inventor CAM включва инструменти за симулация и проверка 
на генерираните траектории в съответствие с CAD модела. 
Заедно с възможностите за управление на видимостта и 
цветовете, те позволяват прецизно проследяване на процеса 
на обработка и осигуряват минимални загуби на материал.  

Inventor Nastran

Inventor Nastran е софтуер за анализ по метода на крайните 
елементи (FEA), който предлага различни типове анализи, 
като линеен и нелинеен якостен анализ, динамични анализи 
и процеси на топлообмен. Продуктът може да обслужва 
различни CAD платформи, с което премахва необходимостта 
от голям брой симулационни технологии за всяка платформа.
FEA технологията, вградена в CAD системи предлага големи 
ползи при разработване на продуктите. Специалните анализи 
позволяват на инженерите да подложат на изпитания 
конструкциите в реалистични условия и да оптимизират 
качествата им преди производство. 
Inventor Nastran ускорява процесите, запазва 
производителността и премахва проблеми от 
несъвместимост. Той предлага световно призната FEA 
платформа на професионално ниво, като запазва натрупания 
опит, лекотата на работа и асоциативността на съответната 
CAD система.   

Специални анализи
Базовите анализи се използват за изследване на 
приложимостта на конструкторските алтернативи и 
концептуална проверка. Специалните анализи се прилагат 
при необходимост от по-мощни симулационни инструменти. 
Inventor Nastran има голям обхват от средства за анализи – от 
базови до специални: линейни и нелинейни, динамични и 
автоматизирани тестове за удар и падане. Налични са също 
специализирани анализи на умора, свръхвисоки скорости 
и екстремни деформации при удар, и модерни методи за 
композитни материали. Специалните анализи включват:   
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CAD/CAM/CAE функционалност Приложение 
от колекцията

Ефективно тримерно проектиране с хибридна Feature-based и Direct-modelling технология на 
твърди тела и повърхнини Inventor Professional

Генеративен дизайн Inventor Professional

Проектиране на сглобени единици, включително свръхголеми, с десетки хиляди детайли и 
възли Inventor Professional

Проектиране на детайли от листов материал и автоматично разгъване Inventor Professional

Разкрой на детайли от листов материал и оптимизация Inventor Nesting

Генериране на програми за ЦПУ на машини за лазерно, плазмено и water-jet рязане Inventor Nesting

Рамкови конструкции – специализирани средства за проектиране и анализ по метода на край-
ните елементи Inventor Professional

Специализирани средства за проектиране на пластмасови детайли и шприцформи. Базов 
анализ на процесите на шприцване. Inventor Professional

Библиотека с над 1 милион стандартни машинни елементи Inventor Professional

Генератори за автоматично създаване на компоненти и възли Inventor Professional

Импорт и работа с облаци от точки ReCap Pro

Кинематичен и динамичен анализ на механизми Inventor Professional

Якостен анализ по метода на крайните елементи на детайли и сглобени единици Inventor Professional

Автоматизирано създаване и оформяне на производствена документация, списък с материали 
и спецификации

Inventor Professional
AutoCAD

2.5 до 5-осни фрезови, стругови и стругово-фрезови обработки Inventor CAM

Оптимални траектории на инструментите и минимални загуби на материал Inventor CAM

Библиотека с инструменти и възможност за въвеждане на допълнителни елементи Inventor CAM

Постпроцесори за над 120 ЦПУ. Включени възможности за пренастройка и създаване на нови Inventor CAM

Симулация на машинната обработка Inventor CAM

Анализ по метода на крайните елементи (FEA) на база на солвъра Autodesk® Nastran® Inventor Nastran

Специални анализи: линейни и нелинейни якостни анализи, честотни, умора, изкълчване, 
свободно падане на тела, земетръс и топлообмен Inventor Nastran

Постпроцесори за над 120 ЦПУ. Включени възможности за пренастройка и създаване на нови Inventor CAM

Проектиране на индустриални обекти, заводи, фабрики и складове Factory Design Utilities

Анализ на материални и транспортни потоци, оптимално разположение на машините, анализ 
на производителността Factory Design Utilities

Анализ на размерни вериги на 3D модели от Inventor и други CAD системи Inventor Tolerance Analysis

Специализирани инструменти за проектиране на електрически схеми AutoCAD Electrical

Централизирано съхранение и управление на проекти и библиотеки Vault

Средства за едновременна работа в екип Vault

P&I диаграми, промишлени тръбни инсталации, метални конструкции и технологично оборуд-
ване (помпи, компресори, резервоари и др.) AutoCAD Plant 3D

Конвертиране на растерни файлове и сканирани изображения във векторен формат за използ-
ването им в AutoCAD или Inventor AutoCAD Raster Design

Обобщение на ключовите възможности на Product Design & Manufacturing Collection:
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Нелинейни: Пресмятане на сложни нелинейни задачи като 
големи премествания и завъртвания, големи деформации, 
пластичност, свръхеластичност, пълзене и др.

Термични: Анализ на структури, подложени на термични 
натоварвания. Решават се задачи за топлопренасяне с 
линейни и нелинейни гранични топлинни състояния, които са 
променят във времето. 

Умора: Определяне на дълготрайността на детайли, 
подложени на циклични натоварвания. 
Изкълчване: Проверка на стабилност при натоварване. 
Изследване на структури за загуба на устойчивост причинена 
от сили на натиск. 
Динамична реакция: Определяне на премествания, товари, 
напрежения и деформации в структури, подложени на 
кратковременни или честотно-зависими натоварвания. 

Многообразни материални модели
Материалните свойства са от съществено значение за 
прецизността на инженерните симулации. Симулацията на 
метални, композитни, гумени и пластмасови материали 

позволява изучаването на крайния продукт и възможните 
повреди. Inventor Nastran поддържа голям набор от 
линейни и нелинейни материали, което помага за по-добро 
предвиждане на поведението на изделията в реални условия.   

инж. Симеон Колчагов
КАД Пойнт ЕООД
www.cadpoints.com 

 

Спрете да пътувате, за да поддържате 
оборудването!

Отстранявайте неизправности и програмирайте 
вашите PLC дистанционно

•

• Преглеждайте и контролирайте  HMI 
устройствата си отдалечено

• Свържете се с web camera за помощ
• Помогнете на местните специалисти при 

внедряването 
• Безплатна свързаност, инфраструктура в 

световен мащаб  

• Висока степен на приемане от страна на IT отделите 
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eWon Cosy - възможност за 
безопасна връзка с вашите машини, 
от всяка точка, когато е необходимо

Сигурно и лесно  
Предлаганото решение осигурява 
оптимална сигурност и е лесно 
за използване. Не са необходими 
специални ИТ конфигурационни 
инструменти или умения.

Цялостно решение за отдалечен 
достъп 
Освен рутерите, решението на eWon  
включва безплатни desktop VPN 
клиент, мобилен VPN клиент и 
облачна VPN услуга. Тези компоненти 
са проектирани да работят заедно 

и да осигуряват безпроблемна свързаност за 
потребителите.

Гъвкави решения, подходящи за 
всички случаи
Индустриалните рутери на eWon 
се предлагат в различни варианти, 
в зависимост от необходимата 
свързаност - кабелна Ethernet 
връзка, WiFi свързаност, инсталация 

в отдалечено място, където е налична само клетъчна 
услуга. 

Talk2M: прозрачен и сигурен 
индустриален облак
Облачното решение за свързаност 
Talk2M не само се поддържа, но и 
постоянно се подобряват нивата му 
на производителност, обслужване и 
сигурност. Talk2M е сертифициран по 

ISO27001 и ISECOM STAR.

Безплатен, доставя се с всички 
рутери
Решението на eWon е възможно чрез 
съвместната работа на доставяните от 
тях рутери и тяхното облачно решение. 
В резултат всички eWon рутери се 

свързват към облака безплатно. Могат да се добавят 
толкова потребители и толкова устройства, колкото 
е необходимо, без да се влошава или ограничава 
качеството на услугата. Повечето от клиентите на eWon 
са доволни от тази услуга.

Pro функционалност за най-
взискателните потребители
С разрастването на бизнеса се 
увеличават потребностите на 
управлението му. Тогава се препоръчва 
преминаване към Talk2M Pro 
лиценз за по-добро управление на 

потребителите и допълнителни възможности.

Индустриалният облак Talk2M, работещ с рутерите 
на eWon, е мащабируем, надежден и резервиран. 
Сървърите му са разположени по целия свят, което дава 
възможност на клиентите да следят за  своите активи, 
където и да се намират те.
Може да се каже, че през годините Talk2M се 
превърна в нещо повече от облак за отдалечен 
достъп до машините - той по-скоро вече е основно 
звено в стойностната верига на индустриалния IoT. 
Допълнително от платформата Talk2M могат безопасно 
да се извличат данни за полеви устройства, които да се 
използват за други приложения. С добре дефинираните 
си услуги за управление на акаунти и устройства Talk2M 
е най-добрият избор за решение за отдалечен достъп.

Решението е особено подходящо за производителите 
на машини. Индустриалните рутери Cosy заедно с 
първия безопасен и сигурен индустриален облак 
Talk2M дават възможност за свързаност с машините, 
независимо от местоположението им, което увеличава 
конкурентоспособността:
• С Cosy на всяка машина се постигат значителни 
икономии в оперативните разходи:
- не се налага пътуване до мястото за поддръжка; 
- увеличава се броят на отстранените проблеми още 
при първо посещение, вследствие възможността за 
дистанционна работа по проблема; 

С индустриалните VPN рутери на eWon имате нов стандарт за отдалечен 
достъп до оборудването. Отстранявате проблеми по машините дистанционно, 
без посещение на място.  Драстично се намаляват разходите за поддръжка и се 
увеличава времето за работа на машините.
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• ISO27001 и STAR сертифициран подход за сигурност
• Многослоен модел за сигурност и подход за защита в 
дълбочина.

Еволюционен  и мащабируем
• Talk2M Free +, включен във всички рутери
• Наличен в 156 страни 
• Неограничен брой машини и потребители.

Високa степен на наличност, резервираност
• Повече от 30 сървъра / инсталации по света
• Оптимизирани местоположения на сървърите за 
минимална латентност
• Под наблюдение 24/7/365 от дежурни инженери.

eWon е бранд на HMS Industrial Networks AB – водещ 
доставчик на решения за индустриална комуникация и 
индустриален IoT.
Повече информация: https://www.ewon.biz, https://www.
comicon.bg

- по-бързо внедряване и интегриране на машините.  
• Възможност за разширяване на бизнеса - с помощта на 
Cosy производителите на машини могат да продават на 
нови, по-далечни пазари, при това без да се увеличава 
персонала. Намалява значението на географските 
граници и разстояния.

• Всички са доволни: с решенията за отдалечен достъп 
по-бързо се решават проблемите, възникнали с машини 
при клиенти. По-къси престои и по-бързо връщане към 
пълноценна работа, по-доволни и лоялни клиенти. Не 
се налага пътуване на специалисти,  свързано с разходи 
и умора.

Основни характеристики на Talk2M, облакът за 
индустриална свързаност на eWon 

IT мениджърите го одобряват 
• Опростено управление на потребители и политики
• Подходящ за работа зад защитна стена, проследимост 
на логове, одитни пътеки 
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Режещи инструменти, които 
елиминират вибрациите 
Как да отстраните вибрациите по време на рязане 
Вибрациите при механичната обработка обикновено 
са неизбежна част от процеса на рязане на метали. Те 
имат принудително или самовъзбуждащо се естество 
и винаги съпътстват режещото действие. Дори ако 
рязането се счита за стабилно, това не означава, че 
вибрациите не съществуват. В този случай вибрациите 
просто остават на ниво, което осигурява необходимите 
резултати от обработката и се счита за операция „без 
вибрации“.
Всъщност вибрациите при рязане са вреден фактор, 
който намалява производителността. Инженерите 
полагат всички усилия за намаляване на вибрациите 
и в идеалния случай ги довеждат до ниво, което не 
влияе върху резултатите от обработката. Вибрациите 
са обект на сериозни изследвания. Тези изследвания 
предоставят на производителите начини да 
моделират вибрациите при машинна обработка. 
Въпреки сложността си, изследванията могат да 
бъдат много ефективни в намирането на начин 
за намаляване на вибрациите. Това моделиране 
обаче изисква време и изисква различни входни 
данни, включително и допълнителни измервания. 
В повечето случаи, когато производителите се 
сблъскват с вибрации по време на машинна 
обработка, те разполагат само с няколко способа за 
реагиране в реално време, за да намалят стойността 
им. Най-честата практика е да се променят скоростта 
на рязане и подаването, което обикновено 
води до намаляване на производителността. 
Следователно всеки ефективен метод за намаляване 
на вибрациите, който не влияе неблагоприятно 
върху производителността на обработката, ще бъде 
привлекателен за производителите.
Намаляването на вибрациите при обработката 
изисква да се разгледа производствената единица 
като система, включваща следните взаимосвързани 
елементи: машина, детайл, устройство за закрепване 
и режещ инструмент. Въпреки че влиянието на всеки 
елемент върху общото намаляване на вибрациите 
е различно, подобряването на характеристиката 
на вибрациите за един елемент, може да окаже 
значително влияние върху цялостното динамично 
поведение на системата. Повечето усилия за защита 
от вибрации се съсредоточават върху разработването 
на по-стабилни  машини с интелигентни сензори 
и компютърно управление и усъвършенствани 
инструменти за овладяване на вибрациите. Може 
ли режещият инструмент, най-малкият - и вероятно 
най-простият - системен компонент, да промени 
драстично силата на вибрациите на производствената 
система? Въпреки че производителите може да нямат 

големи надежди за ролята на режещите инструменти 
за намаляване на вибрациите, в определени случаи 
правилно подбраният инструмент може просто да спре 
вибрациите, без да има неблагоприятен ефект върху 
производителността.

Режеща геометрия
Правилната геометрия на инструмента прави 
действието на рязане гладко и стабилно. Геометрията 
силно влияе на колебанията на силата на рязане, 
отвеждането на стружките и други фактори, които 
са свързани директно с образуването на вибрации. 
Инженерите на ISCAR отговарящи за проектирането 
на инструменти смятат, че геометрията на режещия 
инструмент може значително да заглуши вибрациите и 
съответно са разработили интересни решения.
 Различните сменяеми пластини на ISCAR, сменяеми 
глави и монолитни твърди карбидни инструменти 
разполагат с режещи ръбове с  геометрия за разделяне 
на стружката. Такъв режещ ръб може да бъде назъбен 
или да има жлебове за разделяне на стружката. Тя се 
разделя на малки сегменти, което води до по-добро 
динамично поведение на инструмента по време на 
машинна обработка и вибрациите се стабилизират. 
При груба обработка фрезите с удължена работна 
част премахват голям запас от материала и работят в 
тежки условия. Значимите сили на рязане, действащи 
циклично, генерират проблеми с вибрациите. Когато 
използвате сменяеми пластини с геометрия за 
разделяне на стружката, е възможно да се справите с 
тези трудности. Фрезите с кръгли пластини, истински 
работен кон при обработката на кухини и джобове, 
особено при изработката на матрици и пресформи, 
често се експлоатират при голяма дължина на 
тялото и конзолност, което влияе на стабилността 
и устойчивостта на вибрации на инструмента. 
Проблеми със стабилността на рязане възникват, 
когато дължината на фрезата вече надвишава 3 
пъти диаметъра й. Прилагането на назъбени кръгли 
пластини с ефект на разделяне на стружката коригира 
тази ситуация и значително подобрява стабилността 
(фиг. 1).
Умело дефинираната стъпка на фрезовия инструмент 
е ефективен начин за извеждане на динамичното 
поведение на режещия инструмент на по-високо 
ниво. Семейството монолитни твърдосплавни 
фрези CHАТTERFREE на ISCAR е проектирано въз 
основа на метод за контрол на вибрациите чрез 
правилната конструкция на стъпката. Семейството 
се характеризира с асимтерично разположение на 
режещите зъби в комбинация с различен ъгъл на 
спиралата. Тази концепция гарантира фрезоване с 
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Принципите на виброустойчива геометрия на 
рязане, която демонстрира своята ефективност в 
монолитните твърдосплавни фрези, са приложени 
при проектирането на сменяеми фрезови глави от 
семейството MULTI-MASTER, направени от циментирани 
карбиди.

Пробиване без вибрации
Вибрациите при пробиване водят до проблеми с 
качеството на повърхнината и точността на отвора. В 
линията SUMOCHAM на ISCAR за свредла със сменяеми 
твърдосплавни глави, двойният ръб на QCP / ICP-2M 
главите значително увеличава динамичната стабилност 
на инструмента.
Ако вибрацията се появи, когато свредлото навлиза 
в материала, това може да причини сериозни 
повреди и дори счупване на свредлото. Линията 
SUMOCHAM-IQ с HCP сменяеми карбидни глави (фиг. 
3), предназначени за монтаж в телата на стандартни 
инструменти SUMOCHAM, могат да гарантират 
надеждни възможности за самоцентриране. Ключът 
към това свойство е необичаен вдлъбнат профил на 
режещия ръб на главата, напомнящ форма на пагода. 
Тази оригинална геометрия на рязане дава възможност 
за висококачествени пробивни отвори с дълбочина до 
12хD, директно в твърд материал, без предварително 
пробиване на пилотен отвор.

Друга иновация от ISCAR: линията LOGIQ3CHAM е 
последно поколение свредла, носещи сменяеми 
твърдосплавни глави с 3 зъба, за да се осигури по-
висока производителност. Стоманените свредла имат 3 
винтови стружкови канали, които отслабват структурата 
на тялото в сравнение с 2-винтовите, сглобяеми свредла 

минимум вибрации в широк спектър от приложения.
Серията FINISHRED от монолитни твърдосплавни фрези 
се отличава с геометрия за разделяне на стружката, 
съчетана с асимитрично разположени режещи 
зъби (фиг. 2), които осигуряват отлично качество 
на повърхнината при обработка с режими за груба 
операция. 

Фиг. 1

Фиг. 2

Фиг. 3
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със същия диаметър. За да се подобри динамичната 
стабилност, ъгълът на винтовите канали е променлив. 
Този принцип на проектиране в комбинация с режещия 
ръб във формата на пагода осигурява трайно решение, 
устойчиво на вибрации, за стабилно пробиване с висока 
ефективност.

Материал на инструмента
Сглобеният режещ инструмент включва тяло с монтирани 
режещи елементи, като сменяеми пластини или сменяеми 
глави. Изборът на подходящ материал за тялото 
представлява допълнителен критерий за формиране 
на структура на инструмента редуцираща вибрациите. 
Повечето тела на инструментите са изработени от 
висококачествени марки инструментална стомана. В 
някои случаи обаче инженерите по проектиране на 
инструменти са установили успешни алтернативи на 
материала за подобряване на вибрационната устойчивост.
MULTI-MASTER, линия на ISCAR от фрезови инструменти 
със сменяеми глави, съдържа редица инструменти, 
наричани опашкови тела, произведени от стомана, 
волфрамов карбид или тежък метал. Стоманененото 
тяло е най-универсалното. Волфрамовият карбид 
осигурява изключително стабилна структура, така че 
карбидните тела се използват главно при фрезоване с 
голяма конзолност и при обработка на вътрешни канали. 
Тежкият метал - сплав, съдържащ около 90% волфрам, се 
характеризира със своето свойство да поглъща вибрации, 
а тежките метални опашкови тела са най-изгодни за леки 
до средни операции на рязане при нестабилни условия.

Анти-вибрационни инструменти за струговане 
Типичен инструмент за вътрешно струговане или 
разстъргване се състои от разстъргващ нож със сменяема 
режеща пластина или касетка носеща сменяема режеща 
пластина. Разстъргващият нож е основният фактор за 
динамичното поведение на инструмента. Стабилността 
на ножа е функция от съотношението на дължината 
на конзолната му част към диметъра му, а големите 
съотношения могат да са причина за отклонение и 
вибрации на инструмента, влияещи върху точността на 
размерите и качеството на повърхността по време на 
обработката.
ISCAR е разработила три вида разстъргващи щанги 
за покриване на широк спектър от приложения: две 
интегрални (от стомана и твърд карбид) и една сглобена, с 
вътрешна система за заглушаване на вибрациите.
Стоманените щанги позволяват стабилна обработка с 
конзолност до 4ХD. Превишаването на тази стойност 
може да предизвика вибрации поради еластичните 
характеристики на стоманата. Промяната на материала 
на щангата от стомана на твърд карбид гарантира 
ефективна безвибрационна работа с конзолност до 
7ХD. По-нататъшното увеличаване на дълбочината на 
разстъргване също е ограничено от характеристиката на 
материала. За да преодолее тази бариера, ISCAR разработи 
семейството на антивибрационните цилиндрични щанги 

ISOTURN WHISPERLINE. Те  имат сменяеми разстъргващи 
глави за сменяеми пластини с различна геометрия и 
имат възможност за вътрешно подаване на охлаждащата 
течност. Основният елемент на конструкцията на 
инструмента е вграден антивибрационен механизъм 
за осигуряване на погасяване на вибрациите по време 
на машинна обработка. Това позволява ефективно 
струговане  с конзолност на инструмента от 7ХD до 14ХD 
(фиг. 4).

Устройството за погасяване на вибрациите се използва 
и в инструменти за изработване на дълбоки канали и 
отрязване на ISCAR. Устройството е поставено в тялото на 
инструмента – шина, под гнездото на пластината. Всяка 
шина от този вид е предварително калибрирана от ISCAR 
за оптимална работа в широк диапазон от конзолност, 
но крайните потребители могат сами да регулират 
конзолността.
Производителите на режещи инструменти разполагат 
с ограничен набор от средства за намаляване на 
вибрациите при механична обработка, като за такива 
могат да използват само геометрията на рязане на 
инструмента, материал на корпуса на инструмента и може 
би вградено устройство за намаляване на вибрациите. 
Необходими са значителни умения и находчивост, за да 
се направи инструмент без вибрации с тези ограничени 
ресурси. Това обаче е постижимо с решенията на ISCAR, 
изтъкнати в горните примери, които потвърждават 
възможностите.

За повече информация:
ИСКАР БЪЛГАРИЯ ЕООД 
www.iscar.bg

Фиг. 4
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Решения за почистване на 
автомобилни части и детайли 
UltraTecno е водещ производител и доставчик на 
интелигентни, безопасни и рентабилни решения за 
почистване при взискателни приложения. Ултразвукови 
почистващи машини UltraTecno са уникални по своя 
дизайн и конструкция и са разработени за висока 
производителност и дълъг живот.
Първоначално основана като фамилна компания 
под името „Ultrasonidos Lover”, Ultratecno с гордост 
отбелязва над 50 години опит в проектирането, 
производството и дистрибуцията на промишлени 
ултразвукови почистващи машини. Благодарение 

на отличните резултати и качествени иновативни 
технологии, UltraTecno има широко присъствие в 
следните индустриални сектори:
• Енергийни и когенерационни инсталации 
• Автомобилна, авиационна и железопътна 
промишленост
• Автомобилни услуги и поддръжка на кораби
• Ремонтни работилници
• Хранително-вкусовата промишленост
• Поддръжка на матрици и шприц форми

Почистването при производството и поддръжката 
на автомобилни части може да се окаже истинско 
предизвикателство- детайли със сложна геометрия, 
упорити замърсявания и отлагания. UltraTecno има 
дългогодишен опит при почистване на части за 
автомобили-  двигатели, EGR (клапани за рециркулация 
на отработени газове), компресори за климатици, 
хидравлични помпи др. 
Ултразвуковите вани серия ACM са оптималното 
решение за премахване на нагари от масло и 
въглероден прах от цилиндрови глави, бутала, 
блокове на двигателя, колектори, EGR клапани, 
турбокомпресори, DPF филтри, редуктори / 
преобразуватели и др.Резултати преди и след почистване с ултразвукова вана Ultratecno

Серия ACM 650E
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Серия ACM 650E

С капацитет от 100 л. до 3000 л., серията ACM може 
да покрие нуждите на малки, средни и големи 
предприятия. ACM моделите включват пневматична 
или хидравлична повдигаща платформа за части (до 2 
т) по време на почистване. Това съществено увеличива 
ефективността на почистване, особено при тежки 

приложения или сложни компоненти. Ексклузивната 
и патентована ARF-Технология допринася за мощно 
почистване, запазвайки нивата на шум под 78dB (A). 
Дигитални и синхронизирани ултразвукови генератори 
28 или 40 kHz осигуряват безупречно почистване, 
избягвайки поглъщане на вълните между компонентите. 

В сравнение със стандартните 40kHz ултразвукови 
почистващи машини, Ultratecno-технологията осигурява 
28KHz кавитация, която позволява употреба при heavy 
duty приложения - премахване на нагари, боя и др.
Функциите на UltraTecno Green Label осигуряват до 
45% редуциране на текущите разходи (електричество 
и почистващ препарат) в сравнение със стандартните 
ултразвукови почистващи машини. Това може да спести 
до 120 000 евро за почистващ препарат в 1000- литров 
резервоар през целия му живот (20 години!). 

Ultratecno-концепцията за проектиране и производство 
е ориентирана към създаване на инсталации за 
ежедневна употреба в индустрията и при натоварен 
режим на работа. Ваните са изработени от здрава и 
дебела неръждаема стомана (до 55% по-дебела от 
конкурентни компании в бранша) и надеждни части за 
най-дълъг живот при екстремни условия.

Свържете се с Тех Индустри България за техническа 
консултация относно решенията за ултразвуково 
почистване: 0894656386, sales@techindustrybg.com и 
разгледайте на нашия сайт по-подробна информация за 
машините: techindustrybg.com.
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JUNGHEINRICH RETRAK®
През далечната 1956 г. лично основателя на днешната 
Jungheinrich AG - Dr. Friedrich Jungheinrich разработва 
и патентова първия в света Retrak® повдигач. При тази 
революционна система вилиците се прибират към 
кабината след поемане на товара, което съкращава 
размерите на повдигача и позволява по-сигурно 
пренасяне на товара. Тези машини са особено 
подходящи за високи стелажи, тясни коридори и 
дълги товари. Компактни, ергономични и иновативни 
ретраците предлагат оптимални условия за бърза и 
ефективна работа.

Jungheinrich ETV 110 / 112
Високостелажните електро-ретраци от 1-ва серия 
са с компактно шаси и особено подходящи за тесни 
коридори. 
Те са с товароподемност от 1000 и 1200 кг. и височина на 
повдигане от 4550 до 7100 мм.

Jungheinrich ETV 214 / 216 и ETM 214 / 216
Високостелажните електро-ретраци от 2-ра серия са 
оптималния избор за максимален товарооборот при 
минимален разход на енергия. Ретраците тип ЕТМ са с 
по-тясно шаси за тесни коридори.
Те са с товароподемност от 1400 и 1600 кг. и височина на 
повдигане от 4550 до 10 700 мм.

Jungheinrich ETV 318 / 320 / 325 и ETM 325
Високостелажните електро-ретраци от 3-та серия са 
идеални за повдигане на тежки товари на особено 

големи височини.
Те са с товароподемност от 1800 до 2500 кг. и височина 
на повдигане от 4250 до 13 000 мм.
Опционално може да бъде изпълнен ETV 335, който е с 
товароподемност 3500 кг. и височина на повдигане от 
2750 до 7150 мм.

Jungheinrich ETV C16 / C20
Високостелажните електро-ретраци от С-серията са 
специализирани за комбинирана вътрешна и външна 
употреба при различни настилки и неравности 
благодарение на супереластичните гуми и увеличения 
клирънс/просвет между машината и настилката.
Те са с товароподемност от 1600 и 2000 кг. и височина на 
повдигане от 4250 до 7400 мм.

Jungheinrich ETV Q20 / Q25
Високостелажните електро-ретраци от Q-серията 
се движат четирипътно и многопосочно и са 
специализирани за превоза на дълги товари в тесни 
коридори.
Те са с товароподемност от 2000 и 2500 кг. и височина на 
повдигане от 4250 до 10 700 мм.

Материалът ни е предоставен от г-н Валери Петрунов 
– Оперативен директор на „Готи Петрунов“ ООД, 
представител на ЮНГХАЙНРИХ за България, Албания и 
Косово.
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съоръжения за работа 

с едрогабаритни и 
обемисти товари.

TWISTED 2-SIDED 

H IGH FEED GRIP HOLDER

OТРЯЗВАНE ПО-БЪРЗО

App Store Play Store

Download ISCAR WORLD Сега!
Всички онлайн приложения 
и каталози на ISCAR на едно място.
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тел./факс: 0431 62 557; GSM: 0887 626 870
e-mail: apostolov@iscar.bg
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